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АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА У НОВОМ САДУ 
Јавна набавка бр. 1.2.92/2019 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 
III Пројектни задатак 4 
IV Извод из техничке документције 21 

V 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова 24 

VI Критеријуми за доделу уговора 35 

VII Обрасци који чине саставни део понуде      36 

 Образац понуде (образац 1)   37 
 Предрачун 40 
 Образац структуре цене (образац 2) 41 
 Образац трошкова припреме понуде (образац 3) 42 
 Образац изјаве о независној понуди (образац 4) 43 

 
Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. Став 2 
закона о јавним набавкама (образац 5) 

44 

 
Списак најважнијих извршених услуга (референц листа понуђача) 
(образац 6) 

45 

 Потврда за референце за понуђача (образац 6.1 - 6.3) 46 

 
Списак најважнијих извршених услуга (референц листа 
одговорног пројектанта/вршиоца техничке контроле) (образац 7) 

49 

 
Потврда за референце за одговорног пројектанта/вршиоца 
техничке контроле (образац 7.1 - 7.4) 

50 

 Образац ситуације/рачуна (образац 8) 54 
 Менично писмо (образац 9) 56 

VIII Модел уговора 57 
IX Упутство понуђачима како да сачине понуду 61 
                                                                                              УКУПНО: 69 

 

Техничка контрола техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског 
 стадиона у Новом Саду 

2/69



 

 

 
 

  

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

Подаци о наручиоцу: 
НАЗИВ: Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције 
АДРЕСА: 21101 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: http://www.ugzins.rs 
 
Врста поступка јавне набавке  
Отворени поступак 
 
Предмет јавне набавке  
Набавка услуга 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.  
 
Лице за контакт  
Јасмина Грбовић, e-mail адреса: jasmina.grbovic@ugzins.rs 

 
 

 

 

 

 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.92 су услуге  - Техничка контрола техничке документације 
за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у Новом Саду 
 
 
Назив и ознака из општег речника набавки:  
71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова 
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III ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
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IV ИЗВОД ИЗ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
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V    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 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 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:  
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 
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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 
 

4) УСЛОВ: 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). 
 
ДОКАЗИ:  
 

4.1. Потписана и оверена Изјава о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. Закона о 
јавним набавкама (образац бр. 5) 

 
 НАПОМЕНА: 

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

 
5) УСЛОВ: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је  предмет 

јавне набавке: 
 5.1. Важећа дозвола надлежног органа за пројектовање грађевинских конструкција за       
        објекте конструктивног распона 50м и више 
5.2.Овлашћење надлежног органа за израду Главног пројекта заштите од пожара  
5.3. Овлашћење надлежног органа за пројектовање посебних система и мера заштите од 

пожара 
  

ДОКАЗИ:  
 

      За испуњавање услова из тачке 5.1. понуђач треба да достави: 
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 5.1.1.  Важећу лиценцу за израду техничке документације за коју грађевинску дозволу издаје 
надлежно Министарство односно Аутономна покрајина (П202Г1 – пројектовање 
грађевинских конструкција за објекте конструктивног распона 50м и више).  

 
За испуњавање услова из тачке 5.2. и 5.3. понуђач треба да достави: 
 
5.4. Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије или лиценцу МУП за  израду 

Главног пројекта заштите од пожара 
5.5. Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије или лиценцу МУП за 

пројектовање посебних система и мере заштите од пожара – за делатност израде пројеката 
стабилних система за дојаву пожара  

5.6 Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије или лиценца МУП за 
пројектовање посебних система и мере заштите од пожара – за делатност израде пројеката 
стабилних система за гашење пожара  

 

НАПОМЕНЕ: 

 

5.7.  Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1.тачка 5) Закона о 
јавним набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем 
је поверио извршење тог дела набавке. 

5.8. Услов из тачке 5.2. и 5.3.  је дужан да испуни понуђач из групе понуђача, односно подизвођач 
(ако је испуњен услов из тачке 5.7.), којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова 

5.9. Услов из тачке 5.1. је дужан да испуни понуђач из групе понуђача, којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

 
 

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 следећи начин: 
 

1) УСЛОВ: НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА је да је понуђач у претходних 5 

(пет) гoдина (2014., 2015., 2016., 2017. и 2018.) урадио: 
 
1.1. минимум 1 (један) пројекат или техничку контролу техничке документације објекта 

високоградње јавне намене (спортске дворане или хале или објекта комерцијалне –
пословне намене и сл.) минималне површине 10.000м2 са комплетним електричним 
инсталацијама (инсталацијама јаке и слабе струје), инсталацијама телекомуникационих 
мрежа и система, телекомуникационих и рачунарских мрежа и система, инсталацијама 
грејања, хлађења и вентилације, водоводним и канализационим инсталацијама   
 

1.2. минимум 1 (један) пројекат или техничку контролу техничке документације саобраћајних 
површина 

 
1.3. минимум 1 (један) пројекат или техничку контролу техничке документације 

канделаберског јавног осветљења 
 

1.4. минимум 1 (један) пројекат или техничку контролу техничке документације спортског 
рефлекторског осветљења 
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1.5. минимум 1 (један) пројекат или техничку контролу техничке документације соларне 
електране 

 
1.6. минимум 1 (један) пројекат или техничку контролу техничке документације спољне 

канализационе мреже 
 

1.7. минимум 1 (један) пројекат или техничку контролу техничке документације спољне 
водоводне мреже 

 
       
ДОКАЗИ: 
 

1.8. Списак најважнијих извршених услуга, са наведеним услугама којима понуђач доказује 
услов из тачке 1. додатних услова. Списак може бити на оригиналном обрасцу 6. или на 
обрасцу понуђача. Образац понуђача мора да садржи све елементе из обрасца број 6. 
конкурсне документације.   

 
1.9. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора, које могу бити на оригиналним 

обрасцима број 6.1. или 6.2. или 6.3. конкурсне документације или  издате од стране 
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати следеће 
податке: 

 
1.назив и адресу наручиоца, 
2.назив и седиште извршиоца услуге, 
3. тачан назив извршених услуга, 
4.број и датум уговора, 
5.годину извршених услуга, 
6. контакт особу наручиоца и телефон, и 
7. потпис одговорног лица и печат наручиоца 

Потврде којима се доказује услов из тачке 1.1. морају да садрже и: 
8.а. површину објекта са инсталацијама у м2 (образац 6.2) Таксативно навести тражене 
инсталације. 

 
Потврде којима се доказује услов из тачке 1.3. морају да садрже и: 

8.б. напомену да је предмет пројектовања/техничке контроле канделаберско јавно 
осветљење (образац 6.3) 
 

НАПОМЕНЕ: 
 

1.10. У случају да понуду подноси група понуђача, услов група понуђача испуњава заједно, те 
је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов.  

1.11. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити 
за подизвођача. 

1.12. Извршиоци услуга на истом објекту не могу једни другима да издају потврде о 
референцама. Потврде наручилаца морају бити издате од стране стварног-примарног 
наручиоца. Стварни – примарни наручилац је пословни субјект за чији рачун се 
израђује техничка документација или се врши техничка контрола техничке 
документације, он је први наручилац у низу и у већини случајева је и инвеститор.  

1.13. Референце за пројекте које се односе на идејна решења, генералне и идејне пројекте 
неће се узимати у обзир. 

1.14. Извршење услуга може бити започето и раније, односно пре 2014. године, али њихово 
окончање (извршење) мора бити најраније током 2014. године, а најкасније у 2018. 
години. 
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2) УСЛОВ: НЕОПХОДАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ је:  

 
2.1. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА 

ВИСОКОГРАДЊЕ, НИСКОГРАДЊЕ И ХИДРОГРАДЊЕ са лиценцом број 310 или 
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ 
са лиценцом број 311, који мора да задовољи следећe условe: 

 
  2.1.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован по уговору о делу или 
о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди 

2.1.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања објекaта високоградње  конструктивног распона преко 50m у 
претходних 5 (пет) гoдина (2014., 2015., 2016.,2017. и 2018.); 

 
2.2. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА, УРЕЂЕЊА 

СЛОБОДНИХ ПРОСТОРА И УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
са лиценцом број 300, који мора да задовољи следеће услове: 

 
2.2.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за   

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди 

2.2.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања објекaта високоградње (спортске дворане или хале или објекта 
комерцијалне – пословне намене и сл) минималне површине 6.000м2, у претходних 5 
(пет) гoдина (2014., 2015., 2016.,2017. и 2018.); 

 
2.3. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ САОБРАЋАЈНИЦА са лиценцом број 315 или 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ 
са лиценцом број 312, који мора да задовољи следеће услове: 

 
  2.3.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или  ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; 

2.3.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања саобраћајних површина у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 2015., 
2016.,2017. и 2018.); 

 
2.4. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 

са лиценцом број 313 или ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА И 
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ са лиценцом број 314, који мора да 
задовољи следеће услове: 

 
2.4.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; 

 2.4.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања спољне канализационе мреже у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 
2015., 2016. ,2017. и 2018.)  
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2.5. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 
са лиценцом број 313 или ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА И 
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ са лиценцом број 314, који мора да 
задовољи следеће услове: 

 
2.5.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; 

2.5.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања унутрашње канализационе мреже у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 
2015., 2016. ,2017. и 2018.) 

 
2.6. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 

са лиценцом број 313 или ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА И 
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ са лиценцом број 314, који мора да 
задовољи следеће услове: 

 
2.6.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; 

2.6.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања спољне водоводне мреже у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 2015., 
2016. ,2017. и 2018.) 

 
2.7. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ 

са лиценцом број 313 или ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА И 
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ са лиценцом број 314, који мора да 
задовољи следеће услове: 

 
2.7.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди 

2.7.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања унутрашње водоводне мреже у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 2015., 
2016. ,2017. и 2018.) 

 
2.8. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА 

ВОДОСНАДБЕВАЊА И ИНДУСТРИЈСКИХ ВОДА, ХИДРОТЕХНИКЕ И ХИДРОЕНЕРГЕТИКЕ 
са лиценцом број 332, који мора да задовољи следеће услове: 

 
2.8.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован по уговору о делу или о 

допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди.  
2.8.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 

одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
хидротехнике и комуналних отпадних вода у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 2015., 
2016. ,2017. и 2018.) 

 
2.9. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТЕРМОТЕХНИКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТИКЕ, 

ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ТЕХНИКЕ са лиценцом број 330, који мора  да задовољи следеће 
услове: 
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2.9.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 
обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; 

2.9.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
термотехнике у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 2015., 2016. ,2017. и 2018.) 
 

 2.10. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА са лиценцом број 350, који мора  да задовољи следеће 
услове: 

 
2.10.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; 

2.10.2. да поседује минимум 1 једну личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
електроенергетских инсталација, у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 2015., 2016. ,2017. 
и 2018.)  

 
2.11. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА са лиценцом број 350, који мора  да задовољи следеће 
услове: 

 
2.11.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; 

2.11.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације трафо станице, у 
претходних 5 (пет) гoдина (2014., 2015., 2016. ,2017. и 2018.)  

 
2.12. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА са лиценцом број 350, који мора  да задовољи следеће 
услове: 

 
2.12.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; 

2.12.2. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања канделаберског или декоративног јавног осветљења, у претходних 5 (пет) 
гoдина ( 2014., 2015., 2016. ,2017. и 2018.) 

 
2.13. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

НИСКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА са лиценцом број 350, који мора  да задовољи следеће 
услове: 

 
2.13.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди; 

2.13.2.да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области спортског 
рефлекторског осветљења, у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 2015., 2016. ,2017. и 
2018.)  

 

Техничка контрола техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског 
 стадиона у Новом Саду 

30/69



 

 

 
 

  

2.14. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И 
СИСТЕМА са лиценцом број 353, који мора да задовољи следеће услове: 

 
2.14.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди 

2.14.2. да поседује лиценцу и Уверење о положеном стручном испиту за пројектовање  
посебних система и мера заштите од пожара (која обухвата израду пројеката 
стабилних система за дојаву пожара и система за одвођење дима и топлоте) 

 
2.15. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И 

СИСТЕМА са лиценцом број 353, који мора да задовољи следеће услове: 
 

2.15.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 
обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди 

2.15.2. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања телекомуникационих и рачунарских инсталација, у претходних 5 (пет) 
гoдина (2014., 2015.,2016. ,2017. и 2018.)  

 
2.16. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ     
       СИГНАЛИЗАЦИЈЕ са лиценцом број 370, који мора да задовољи следећи услов: 
 

2.16.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 
обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

 
2.17. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЗА ПЕЈЗАЖНОАРХИТЕКТОНСКО 

УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПРОСТОРА са лиценцом број 373, који мора да задовољи следећи 
услов: 

 
2.17.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

 
2.18. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ЗГРАДА  са 

лиценцом број 381 који мора да задовољи следећи услов: 
 

2.18.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 
обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о 
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди 

 
2.19. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ који мора да задовољи следеће услове: 

 
2.19.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за 

обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или 
о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

2.19.2. да поседује лиценцу и Уверење о положеном стручном испиту за пројектовање 
посебних система и мера заштите од пожара (која обухвата израду пројеката 
стабилних система за гашење пожара) 

          2.19.3. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или 
одговорни вршилац техничке контроле техничке документације из области 
пројектовања посебних система и мера заштите од пожара (који обухвата израду 
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пројеката стабилних система за гашење пожара) у претходних 5 (пет) гoдина (2014., 
2015.,2016. ,2017. и 2018.)  

 
ДОКАЗИ: 
 
За све одговорне пројектанте потребно је доставити следеће:  
 
2.20.   лиценце и потврде о важењу истих, које издаје Инжењерска комора Србије  
 
2.21. обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговоре о обављању привремених и 

повремених послова или уговоре о делу или о допунском раду, зависно од начина 
ангажовања или извод из АПР за предузетнике. 

 
2.22. За одговорне пројектанте из тачака:  2.1. до 2.13; 2.15. и 2.19  поред доказа из тачака 2.20. и 

2.21. потребно је доставити и: 
 

2.22.1.  Списак најважнијих пројеката – извршених услуга. Списак може бити достављен на 
оригиналном обрасцу 7. конкурсне документације или на самостално сачињеном 
обрасцу, с тим да исти садржи све потребне елементе из наведеног обрасца.  

 
2.22.2.  Потврде наручиоца. Потврде наручиоца могу бити на оригиналном обрасцу 7.1. или 

7.2. или 7.3. или 7.4. конкурсне документације или на обрасцу наручилаца који 
издају потврду, при чему такве потврде морају да садрже следеће податке: 
1. назив и адресу наручиоца,       
2. име и презиме одговорног пројектанта,  
3. тачан назив извршених услуга , 
4. година извршења услуге/испоруке пројекта,  
5. контакт особу наручиоца и телефон,  
6. потпис одговорног лица и печат наручиоца. 

 
Потврде којима се доказује услов из тачке 2.1.2. морају да садрже и: 

7.а. Конструктивни распон објекта у м (образац 7.2) 

Потврде којима се доказује услов из тачке 2.2.2. морају да садрже и: 
7.б. површину објекта у м2 (образац 7.3) 

Потврде којима се доказује услов из тачке 2.12.2. морају да садрже и: 
7.г. Напомену да је предмет пројектовања/техничке контроле канделаберско или 
декоративно јавно осветљење (образац 7.4) 

 
2.22.3. За све потврде у којима се помиње површина објеката потребно је доставити и 

фотокопију уговора за израду техничке документације са прилозима у којима се јасно 
види површина објекта (технички опис и слично). 

 
2.23. За одговорног пројектанта из тачке 2.14 поред доказа из тачака 2.20. и 2.21. потребно је 

доставити и: 
 

2.23.1. лиценцу Министарства унутрашњих послова Републике Србије за пројектовање  
посебних система и мера заштите од пожара (која обухвата израду пројеката 
стабилних система за дојаву пожара и система за одвођење дима и топлоте) 

 
2.24. За одговорног пројектанта из тачке 2.19.  поред доказа из тачака 2.20.,2.21. и 2.22. потребно 

је доставити и: 
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2.24.1. лиценцу Министарства унутрашњих послова Републике Србије за пројектовање 
посебних система и мера заштите од пожара (која обухвата израду пројеката 
стабилних система за гашење пожара) 

 
 

НАПОМЕНЕ: 
 
2.25. Извршење услуга може бити започето и раније, односно пре 2014. године, али њихово 

окончање (извршење) мора бити најраније током 2014. године, а најкасније  у  
2018.години.  

2.26. Извршиоци услуга на истом објекту не могу једни другима да издају потврде о 
референцама.Потврде наручилаца морају бити издате од стране стварног-примарног 
наручиоца. Стварни – примарни наручилац је пословни субјект за чији рачун се израђује 
техничка документација, он је први наручилац у низу и у већини случајева је и инвеститор.  

2.27. У случају да понуду подноси група понуђача, услов група понуђача испуњава заједно, те је 
потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. 

2.28.  Референце за пројекте које се односе на идејна решења, генералне и идејне пројекте неће 
се узимати у обзир. 

2.29. Понуђач је у обавези да достави доказе о испуњавању минимума свих тражених личних 
референци. Једно лице (одговорни пројектант) може да поседује више различитих 
лиценци и више различитих личних референци које су тражене у тачки 2. Додатних услова 
(неопходан кадровски капацитет). 

 
 
 
ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ: 
 
1. ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈИ НЕ ДОКАЖЕ ДА ИСПУЊАВА НАВЕДЕНЕ ОБАВЕЗНЕ И 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. 
 
2. ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ које понуђач мора да достави у понуди су дати у тачки 3.1. 

Упутства понуђачима како да сачине понуду. 
 

3. ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказе из члана 77. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача. 

 
4. ФОРМА ДОКАЗА 

 
     Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у 

неовереним копијама. 
 
5. СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

 
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. 
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6. ПРОМЕНЕ 

 
Понуђач је дужан да без одлагања у писаној форми обавести наручиоца о било којој  
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
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VI  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  
 

2.1. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 
предност дати понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге техничке контроле. 

2.2. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђен 
рок извршења услуге техничке контроле, наручилац ће позвати ове понуђаче и понуду 
којој ће доделити уговор изабрати жребом. 

2.3. Поступак избора понуде којој ће наручилац доделити уговор обавиће се путем 
жребања, на следећи начин: 
2.3.1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту најнижу 

понуђену цену и исти понуђен рок извршења услуге техничке контроле да 
присуствују поступку жребања;   

2.3.2. Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама 
Градске управе за грађевинско земљиште у Новом Саду; 

2.3.3. Комисија ће водити записник о поступку жребања; 
2.3.4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са 

називима понуђача чије су понуде имале исту најнижу понуђену цену и исти рок 
извршења услуге техничке контроле; 

2.3.5. Жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити 
извлачење једне куглице, извадити уговор.  
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VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

1) Образац понуде (oбразац 1); 
2) Предрачун 
3) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (oбразац 2); 
4) Образац трошкова припреме понуде (oбразац 3); 
5) Образац изјаве о независној понуди (oбразац 4); 
6) Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. Став 2 закона о јавним   

набавкама (образац 5) 
7) Списак најважнијих извршених услуга (референц листа понуђача) (образац 6) 
8) Потврда за референце за понуђача (образац 6.1, 6.2, 6.3) 
9) Списак најважнијих извршених услуга (референц листа одговорног пројектанта (образац 7) 
10)  Потврда за референце за одговорног пројектанта/вршиоца техничке контроле (образац 

7.1 ,7.2., 7.3., 7.4.) 
11)  Образац рачуна-фактуре (oбразац 8) 
12)  Менично овлашћење- гаранција за озбиљност понуде (oбразац 9) 
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Образац бр. 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА  број ___________ од ____________ године за јавну набавку у отвореном поступку за:  
 
ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АТЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ И 

АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА У НОВОМ САДУ, ЈН БР. 1.2.92 
 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
1. Назив понуђача ____________________________________________________ 

2. Адреса понуђача______________________________________________________ 

3. Матични број понуђача ________________________________________________ 

4. Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) ___________________________ 

5. Особа за контакт  ____________________________________________________ 

6. Е-mail понуђача ____________________________________________________ 

7. Телефон/факс понуђача _______________________________________________ 

8. Број рачуна понуђача и назив банке _____________________________________ 

9. Одговорно лице 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 
 

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: 
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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: 

 

 
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:  

 
 
Нудимо да услуге техничке контроле техничке документације за изградњу атлетске дворане и 
атлетског стадиона у Новом Саду, извршимо за укупан износ од: 
 
______________________________________________________ динара (без ПДВ-а) 
  
 (и словима : 
 _____________________________________________________________________динара) 
 
Рок за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и 
оверу техничке документације је .............. календарских дана (максималан рок је 60 календарских 
дана) од дана увођења у посао. 
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Рок не тече за време исправке техничке документације од стране пројектанта на коју је указала 
техничка контрола. 
 
Рок важења понуде је.60 дана од дана отварања понуда. 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________                                     
_____________________________ 

 
 
                    М. П.                        Подизвођач 
  
               _______________________________ 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНЕ 
1. Образац понуде је потребно попунити. 
2. Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен свим подизвођачима не може бити већи од 

50% 
3. Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табелама 

подаци о подизвођачу, односно подаци о учеснику у заједничкој понуди, потребно је копирати наведене 
табеле и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди. 

4. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, податке о понуђачу треба са својим подацима да 
попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 
Подаци о учеснику у заједничкој понуди. 

5. 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 овласти 
једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 

6. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуђач ће као саставни део понуде приложити и 
споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Закона о јавним набавкама 

7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем(има), овај образац потписују и оверавају печатом 
понуђач и подизвођач(и) 
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П Р Е Д Р А Ч У Н  ЗА 

 

ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ  
АТЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ И АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА У НОВОМ САДУ 

ЈН БР. 1.2.92 
 
 
 
 
 

а.Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД)                 .................................. дин 

                              

У К У П Н О :                                                                         ................................... дин.                                                                         
 
     
(Словима: ................................................................................................................................)  
 

 
 
 
 
 
 

      Дана: .................................. год.                                                    Понуђач: 
 
                                                                                           .........................................                                 
                                                                       МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Све цене се у складу са Законом о јавним набавкама исказују без обрачунатог пореза на додату 
вредност! 
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Образац бр. 2 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за јавну набавку у отвореном поступку за  

 

ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ  
АТЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ И АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА У НОВОМ САДУ 

ЈН БР. 1.2.92 
 
 
 
1.Укупна цена (без ПДВ-а)                                                 __________________ динара 
2.Стопа ПДВ-а                __________________ % 
3.Износ ПДВ-а на укупну цену                                            _________________ динара 
4.Укупна цена (са ПДВ-ом) (1+3)                              __________________ динара 
 
 

Датум                     Понуђач 
     М. П.  

_____________________________  _______________________________ 
 
 
 
 
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
 
Под тачком 1. понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а; 
Под тачком 2. уписује се стопа ПДВ-а у процентима; 
Под тачком 3. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену (на цену из тачке 1); 
Под тачком 4. понуђачи уписују укупну цену са ПДВ-ом (1 + 3). 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Образац структуре цене 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 
структуре цене 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 структуре цене. 
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Образац бр. 3 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
за јавну набавку у отвореном поступку за  

 
ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ  

АТЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ И АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА У НОВОМ САДУ 
ЈН БР. 1.2.92 

 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова 
прибављања средства обезбеђења. 

 

  
Врста трошкова 

 
Износ трошкова 

 
1. 

 
 

 

 
2. 

 
 

 

 
3. 

 
 

 

 
4. 

 
 

 

 
5. 

 
 

 

 
6. 

 
 

 

 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и друге 
релевантне доказе. 

 
 
 
Датум                     Понуђач 

     М. П.  
_____________________________  _______________________________ 
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Образац бр. 4 
 

 
 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 
 
___________________________________________________________________ 

 (навести назив и адресу понуђача) 
 
даје следећу изјаву: 
 
 

ИЗЈАВА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку 
јавне набавке услуга за техничку контролу техничке документације за изградњу атлетске дворане 
и атлетског стадиона у Новом Саду (редни број јавне набавке: 1.2.92) поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 

Датум                     Понуђач 
     М. П.  

               _________________________                                           __________________________ 
 
 

 

 

 
 
НАПОМЕНЕ:  
а) Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
б) У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 
учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
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Образац бр.  5. 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 
 

 
 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач:   
______________________________________________________________________  

(навести назив и адресу понуђача) 
 

у поступку јавне набавке услуга за за техничку контролу техничке документације за изградњу 
атлетске дворане и атлетског стадиона у Новом Саду (редни број јавне набавке: 1.2.92) поштовао 
је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и није ми изречена забрана обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуда. 

 
 
 
 
 
 

Датум                     Понуђач 
     М. П.  

_____________________________    ____________________________ 
 
 

 

 

 

 
 
НАПОМЕНА:  
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 6 
 

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
(РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА)  

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:______________________________________________________ 
 

Ред. 
бр. Наручилац услуга  Вредност уговора Предмет уговора  

Година 
закључења 

уговора 

 
1 
 

    

 
2 
 

    

 
3 
 

    

 
4 
 

    

 
5 
 

    

 
Потпис ________________________________________ Датум ____________ 
(потписује одговорно лице понуђача) 
 
 

М.П. 
 

 

 

НАПОМЕНА: 
У случају да понуду подноси група понуђача, образац попуњава и потписује члан групе понуђача 
који испуњава услов за неопходан пословни капацитет   
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Образац бр. 6.1 
 
 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 
 
________________________________________ 

назив Наручиоца 
 
_____________________________________ 

адреса Наручиоца 
 
Овим потврђујемо да је: 
 
_______________________________________________________________ 

[назив и седиште понуђача] 
 
из ______________________________, 
 
за потребе Наручиоца извршио услуге:  
  
 
 
 

(навести тачан назив извршених услуга ) 
 
Пројекат/извештај о техничкој контроли је испоручен _____________ године. 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
 
телефон: _________________ 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
 
 
 
У _________________, дана ____________         

___________________________ 
М.П. одговорно лице наручиоца 

 

НАПОМЕНА: Потврде о реализацији закључених уговора тј. о извршеним услугама (завршеним пројектима) 
не могу бити издате од извршиоца услуга (пројектанта), већ морају бити издате од стране стварног – 
примарног наручиоца услуга. 
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Образац бр. 6.2 
 
 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 
 
________________________________________ 

назив Наручиоца 
 
_____________________________________ 

адреса Наручиоца 
 
Овим потврђујемо да је: 
 
_______________________________________________________________ 

[назив и седиште понуђача] 
 
из ______________________________, 
 
за потребе Наручиоца извршио услуге:  
  
 
 
 

(навести тачан назив извршених услуга ) 
 
Пројекат/извештај о техничкој контроли је испоручен _____________ године. 
 
Површину објекта са инсталацијама  износи ________________ м2. Таксативно навести тражене 
инсталације. 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
 
телефон: _________________ 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
 
 
 
У _________________, дана ____________         

___________________________ 
М.П. одговорно лице наручиоца 

 

НАПОМЕНА: Потврде о реализацији закључених уговора тј. о извршеним услугама (завршеним пројектима) 
не могу бити издате од извршиоца услуга (пројектанта), већ морају бити издате од стране стварног – 
примарног наручиоца услуга. 
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Образац бр. 6.3 
 
 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 
 
________________________________________ 

назив Наручиоца 
 
_____________________________________ 

адреса Наручиоца 
 
Овим потврђујемо да је: 
 
_______________________________________________________________ 

[назив и седиште понуђача] 
 
из ______________________________, 
 
за потребе Наручиоца извршио услуге:  
  
 
 
 

(навести тачан назив извршених услуга ) 
 
Предмет пројектовања/техничке контроле је канделаберско јавно осветљење. 
 
Пројекат/извештај о техничкој контроли је испоручен _____________ године. 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
 
телефон: _________________ 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
 
 
 
У _________________, дана ____________         

___________________________ 
М.П. одговорно лице наручиоца 

 

НАПОМЕНА: Потврде о реализацији закључених уговора тј. о извршеним услугама (завршеним пројектима) 
не могу бити издате од извршиоца услуга (пројектанта), већ морају бити издате од стране стварног – 
примарног наручиоца услуга. 
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Образац бр. 7 
 
 

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ПРОЈЕКАТА – ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
(РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА/ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ)  

 
 
(уписати име и презиме одговорног пројектанта)  
 

Ред. 
бр. Наручилац услуга   Назив пројекта – извршених услуга  

Година 
закључења 

уговора 
 
1 
 

   

 
2 
 

   

 
3 
 

   

 
4 
 

   

 
5 
 

   

 
 
 

 
Потпис ________________________________________ Датум ____________ 
(потписује одговорни пројектант) 
 

М.П.ИКС* 

 

 
 
*М.П.ИКС – ПЕЧАТ ВЛАСНИКА ЛИЦЕНЦЕ (ИНЖ. КОМ. СРБИЈЕ) 
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Образац бр. 7.1 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА/ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ 
КОНТРОЛЕ  

 
________________________________________ 

назив Наручиоца 
 
_____________________________________ 

адреса Наручиоца 
 
Овим потврђујемо да је: 
 
________________________________________________________________________________ 

(име и презиме одговорног  пројектанта/вршиоца техничке контроле) 
 

 
из ______________________________, 
 
за потребе Наручиоца извршио услуге:  
 
 

 

(навести тачан назив извршених услуга) 
 
Пројекат/извештај о техничкој контроли је испоручен _____________ године. 
 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
 
телефон: _________________ 
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
У _________________, дана ____________         

___________________________ 
 
М.П. одговорно лице наручиоца 

 

 

 

НАПОМЕНА: Потврде о реализацији закључених уговора тј. о извршеним услугама не могу бити издате од 
извршиоца услуга, већ морају бити издате од стране стварног – примарног наручиоца услуга . 
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Образац бр. 7.2. 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА/ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ 
КОНТРОЛЕ –лиценца 310/311 

 
________________________________________ 

назив Наручиоца 
 
_____________________________________ 

адреса Наручиоца 
 
Овим потврђујемо да је: 
 
________________________________________________________________________________ 

(име и презиме одговорног  пројектанта/вршиоца техничке контроле) 
 

 
из ______________________________, 
 
за потребе Наручиоца извршио услуге:  
 
 

 

(навести тачан назив извршених услуга) 
 
Пројекат/извештај о техничкој контроли је испоручен _____________ године. 
 
Конструктивни распон објекта износи __________м 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
 
телефон: _________________ 
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
У _________________, дана ____________         

___________________________ 
 
М.П. одговорно лице наручиоца 

 

 

 

НАПОМЕНА: Потврде о реализацији закључених уговора тј. о извршеним услугама не могу бити издате од 
извршиоца услуга, већ морају бити издате од стране стварног – примарног наручиоца услуга . 
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Образац бр. 7.3 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА/ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ 
КОНТРОЛЕ –лиценца 300 

 
________________________________________ 

назив Наручиоца 
 
_____________________________________ 

адреса Наручиоца 
 
Овим потврђујемо да је: 
 
________________________________________________________________________________ 

(име и презиме одговорног  пројектанта/вршиоца техничке контроле) 
 

 
из ______________________________, 
 
за потребе Наручиоца извршио услуге:  
 
 

 

(навести тачан назив извршених услуга) 
 
Површина објекта износи ___________м2.  

 
Пројекат/извештај о техничкој контроли је испоручен _____________ године. 
 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
 
телефон: _________________ 
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
У _________________, дана ____________         

___________________________ 
 
М.П. одговорно лице наручиоца 

НАПОМЕНА: Потврде о реализацији закључених уговора тј. о извршеним услугама не могу бити издате од 
извршиоца услуга, већ морају бити издате од стране стварног – примарног наручиоца услуга . 
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Образац бр. 7.4 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА/ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ 
КОНТРОЛЕ –лиценца 350 

 
________________________________________ 

назив Наручиоца 
 
_____________________________________ 

адреса Наручиоца 
 
Овим потврђујемо да је: 
 
________________________________________________________________________________ 

(име и презиме одговорног  пројектанта/вршиоца техничке контроле) 
 

 
из ______________________________, 
 
за потребе Наручиоца извршио услуге:  
 
 

 

(навести тачан назив извршених услуга) 
 
Предмет пројектовања/вршења техничке контроле је канделаберско или декоративно јавно 
осветљење. 
 
Пројекат/извештај о техничкој контроли је испоручен _____________ године. 
 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
 
телефон: _________________ 
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
У _________________, дана ____________         

___________________________ 
 
М.П. одговорно лице наручиоца 

НАПОМЕНА: Потврде о реализацији закључених уговора тј. о извршеним услугама не могу бити издате од 
извршиоца услуга, већ морају бити издате од стране стварног – примарног наручиоца услуга . 
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Образац бр. 8.  

ОБРАЗАЦ РАЧУНА-ФАКТУРЕ  
НАЗИВ ДОБАВЉАЧА 
Место:  
Адреса 
Текући рачун:     НАЗИВ НАРУЧИОЦА/ИНВЕСТИТОРА 
Код банке:    Адреса:                     
Порески идентификациони број:   Текући рачун: 
Матични број:    Порески идентификациони број: 
Шифра делатности:    Матични број: 
Датум издавања ситуације:   Шифра делатности: 
Место издавања ситуације: 
        

РАЧУН-ФАКТУРА БР.________________ 
 

За услуге по уговору (навести предмет уговора):________________________________ 
 
Наш број: ____________ од ____________________ године. 
Број наручиоца: __________ од _________________ године, на износ: _____________дин. 
 
 

1. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 

Укупна вредност извршених услуга    _____________________ дин. 
Укупна вредност разлике у цени   _____________________ дин. 
Обрачунате услуге по претходним ситуацијама  _____________________ дин. 
Обрачуната разлика у цени по претходним 
ситуацијама      _____________________ дин. 
Вредност извршених услуга по овој ситуацији _____________________ дин. 
Разлика у цени по овој ситуацији   _____________________ дин. 
 

2. ОБРАЧУН ПДВ 

ПДВ за укупну вредност извршених услуга   _____________________ дин. 
Обрачунат ПДВ по претходним ситуацијама  _____________________ дин. 
Обрачунат ПДВ по овој ситуацији   _____________________ дин. 
  
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ (услуге+разлика у цени+ПДВ)  _______________ дин. 
 
Обрачун сачинио: 
________________ 
   име и презиме 
 
Одговорни извршилац услуга 
_______________________________   
  име, презиме и печат 
 
Надзорни орган      Директор 
_______________ 
име, презиме, печат     _____________________ 
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ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПО ПРЕДМЕТНОЈ СИТУАЦИЈИ 
 

 
 
Навести позиције  по предрачуну:                                                          укупно (дин) 

 
              
  СВЕУКУПНО:      _________________ дин. 
 
 
 
        
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 
1. Извршене услуге 

 
   Укупно:   _________________ дин. 

 
 

2. Разлика у цени      _________________ дин. 
 
       
 
3. Обрачун ПДВ      _________________ дин. 
 
 
 
 
    СВЕУКУПНО:   __________________ дин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђач није дужан да попуни и овери наведени образац!  
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Образац  бр. 9. 
 
На основу Закона о меници 
 
ДУЖНИК: _____________________________________________________________ 

Седиште: _____________________________________________________________ 

Матични број:_________________________________________________________ 

Порески идентификациони број ПИБ: ____________________________________ 

Рачун:  _______________________________________________________________ 

Банка:  _______________________________________________________________ 

Издаје 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

 
За корисника бланко сопствене менице 
 
КОРИСНИК (Поверилац): Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције 
Седиште: Нови Сад, Стевана Брановачког 3 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, серије ________________  и 
овлашћујемо Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције у Новом Саду, Стевана 
Брановачког 3, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет 
процената) од укупне вредности понуде што номинално износи ______________________ динара 
без ПДВ, а по основу гаранције за озбиљност понуде (обезбеђења испуњења обавеза) у поступку 
јавне набавке за  
 
ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АТЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ И 

АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА У НОВОМ САДУ, ЈН БР. 1.2.92 
 

Овлашћујемо Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад, Стевана 
Брановачког 3, као Повериоца да у своју корист безусловно и неопозиво, без протеста и 
трошкова, вансудски, преко банке дужника 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 рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника. 
Меница је потписана од стране одговорног/овлашћеног лица  ________________   _________ 
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.  
 
 
Датум издавања овлашћења                Дужник-издавалац менице 

                (пун назив, адреса, потпис и печат) 
______________________           

М.П.               _____________________ 
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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:  

            У Г О В О Р   О   Ј А В Н О Ј   Н А Б А В Ц И  
           УСЛУГА   

 
Сачињен на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за.........годину: број објекта 
....., број активности ........., економска класификација ............, редни број јавне набавке ........... и 
Одлуке в.д. начелника број ...................... од ........................ године, између: 
 
        1. ГРАДСКЕ 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. ......................................................................................................................................................, 
................................................................................................................, ............... матични број: 
.........................., ПИБ: .................., кога заступа директор ............................................................, (у 
даљем тексту: Добављач) са друге стране.  
 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 
Наручилац уступа, а Добављач преузима извршење услугe за техничку контролу техничке 
документације за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у Новом Саду, у складу са 
понудом Добављача број ................. од .................. године, предрачуном и конкурсном 
документацијом који чине саставни део овог уговора. 
 
ВРЕДНОСТ  УСЛУГА 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да вредност услуга из члана 1. овог уговора износи 
___________________ динара (словима: ______________________________________________ и 
________________________/100). 
Уговорена цена из претходног става не укључује ПДВ, који ће бити обрачунат и плаћен у складу са 
Законом о порезу на додату вредност. 

Члан 3. 
Вредност услуге је фиксна и не може се мењати. Изузетно, Добављач има право на разлику у 
цени, уколико је индекс потрошачких цена, према подацима Републичког завода за статистику 
већи од 5%. 
 
Добављач може захтевати само разлику у цени која прелази 5%. 
Када дан увођења Добављача у посао наступи након истека опције понуде, као базни датум за 
утврђивање промене у цени узима се датум истека опције понуде. 

 
Члан 4. 

Евентуална разлика у цени из члана 3. овог уговора обрачунава се рачуном-фактуром. 
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Члан 5.        
Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручилац може 
повећати уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности из овог уговора 
без спровођења поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу измене овог 
уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 6. 
 

Почетак извршења услуге из члана 1. овог уговора је одмах после увођења Добављача у посао, о 
чему се сачињава записник. 
 
Рок за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и 
оверу техничке документације је .............. календарских дана од дана увођења у посао. 
Рок не тече за време исправке техничке документације од стране пројектанта на коју је указала 
техничка контрола 

 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши квалитетно и у року у складу 
са понудом, конкурсном документацијом и Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (,,Службени 
гласник РС", бр. 23/15 и 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17), те у складу са осталим важећим техничким 
прописима и стандардима за ову врсту услуга. 
 

Члан 8. 
У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача су солидарни и 
појединачно одговорни према Наручиоцу за извршење целог уговора у складу са његовим  
условима.   

Члан 9. 
Обавезује се Добављач да Наручиоцу, након потписивања уговора а најкасније у 7 (седам) дана 
од дана обостраног потписивања уговора, као средство обезбеђења испуњења уговорних 
обавеза, достави бланко соло (сопствену) меницу евидентирану у регистру меница и овлашћења 
који води Народна банка Србије. У прилогу исте као доказ да је меница регистрована код 
Народне банке Србије доставити менично писмо – овлашћење за корисника попуњено на износ 
10% од уговорене вредности без ПДВ-а и картон депонованих потписа код пословне банке 
понуђача, као фотокопију. 

 
Уколико Добављач не достави средство обезбеђења из става 1. овог члана, Наручилац може 
наплатити гаранцију за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – гаранцију за озбиљност 
понуде.  

Члан 10. 
Добављач је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана увођења у посао, достави Наручиоцу 
полису осигурања од професионалне одговорности за штету причињену другој страни, односно 
трећем лицу са важношћу за цео период извршења услуге која је предмет овог уговора.  
 
Уколико Добављач не достави полису из става 1. овог члана, Наручилац може наплатити 
гаранцију за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – гаранцију за озбиљност понуде. 

   
 ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 11. 
Извршене услуге наручилац ће платити Добављачу путем фактуре - рачуна. 

Фактуру - рачун Добављач доставља Наручиоцу у 8 примерка након комплетно извршене услуге.  
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Фактуру - рачун надзорни орган је дужан да овери у року од 8 дана, а Наручилац да исплати у 
року од 45 дана по пријему рачуна - фактуре од Добављача. 

Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела рачуна - фактуре и у том 
случају дужан је да неоспорени део рачуна - фактуре исплати у наведеном року. 

 
Члан 12. 

Наручилац задржава право да смањи уговорени обим услуга, о чему је дужан да у писаној 
форми извести Добављача. 
 
У случају када се смањи уговорени обим послова на захтев Наручиоца, плаћање извршених 
услуга извршиће се сразмерно обиму услуге. 

 
  УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 
 

Члан 13. 
Ако Добављач прекорачи рок из члана 6. овог уговора, својом кривицом  дужан је да за сваки 
дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% (процента) од укупне 
вредности уговорених услуга, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи  
од 10% (процената) укупно уговорене цене услуга без ПДВ-а. 
 
Делимично извршење или испоруке уговорених услуга у предвиђеном року не искључује 
обавезу плаћања уговорене казне. 
 

Члан 14. 
Ако је Наручилац због закашњења Добављача у извршењу услуге техничке контроле техничке 
документације претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне 
казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до 
пуног износа претрпљене штете. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 15. 
Наручилац услуге може да једнострано раскине (откаже) овај уговор о извршењу услуге, у 
свако доба достављањем образложене изјаве о отказу Добављача, у писаној форми. 
 
У случају раскида уговора из става 1., Наручилац је дужан да Добављачу исплати вредност 
извршених услуга, тако што ће извршити пресек стања извршења уговорних обавеза и утврдити 
висину и начин измирења међусобних обавеза. 
 
Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида уговора, 
уколико је Добављач одговоран за раскид уговора. 
 
Уговорне стране могу споразумно да раскину овај уговор, а споразумом о раскиду уговора 
утврђују се висина и начин испуњења међусобних доспелих обавеза до дана споразумног 
раскида уговора.  
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

  Члан 16. 
Прилози овог уговора који чине његов саставни део јесу: 
               1. Понуда брoj ................. од ................... године 
               2. Предрачун  

            3. Пројектни задатак 
Члан 17. 

  Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.  
 

 Члан 18. 
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За све нерегулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о планирању и изградњи, уколико нису у супротности са Законом о јавним 
набавкама.  
  

Члан 19. 
Наручилац и Добављач су се споразумели да све спорове који проистекну из овог уговора 
првенствено решавају међусобним договором, уколико се спор не реши споразумно, уговара се 
надлежност суда у Новом Саду. 

  
 Члан 20. 

Уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних примерака од којих се 3 (три) примерка налази код 
Добављача, а 7 (седам) код Наручиоца. 

 
 

                за ДОБАВЉАЧА           за НАРУЧИОЦА 
                       директор            в.д. начелника 
 
                                                                                                             Дејан Мандић 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабараним 
понуђачем. Уколико изабрани понуђач, након што му је додељен уговор, без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор наручилац ће поступити у складу са тачкoм 12.1.8.2. Упутства понуђачима како да сачине 
понуди из конкурсне документације. 
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IX  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
1.1. Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа 
на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од 
стране овлашћеног судског тумача. 

1.2. Поступак се води на српском језику. 
 
2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА 

ОБРАЗАЦА 
2.1. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 
предњој страни коверте (кутије) уписати: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА за јавну набавку: 
Техничка контрола техничке документације за изградњу атлетске дворане и 
атлетског стадиона у Новом Саду ЈН бр. 1.2.92". Понуда се подноси поштом или 
лично на адресу: Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Улица 
Стевана Брановачког 3. Понуђач је дужан на коверти или кутији да назначи назив 
понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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.  

2.2.   Конкурсна документација не подлеже самоиницијативним променама од стране 
понуђача. Понуда понуђача који самоиницијативно промени садржај конкурсне 
документације, биће одбијена. 

2.2.1. Рок за подношење понуда је 27.03.2019. године, а благовременим ће се сматрати 
све понуде које пристигну, без обзира на начин доставе на адресу Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције, 21101 Нови Сад, Улица Стевана 
Брановачког бр. 3 до 11,30 часова. 

2.2.2. Отварање понуда извршиће се јавно 27.03.2019. године у 12,00 часова у 
просторијама Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Улица 
Стевана Брановачког број 3. 

2.3. Понуђачима се препоручује да обиђу предметну локацију, прегледају терен и сакупе све 
податке о локалним приликама и проуче све услове под којима треба да се изврши 
предметна набавка. Трошкове посете сноси понуђач. 

2.4.   Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, обрасце оверава и потписује 
одговорно лице понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасце оверава и 
потписује одговорно лице понуђача, осим ако није другачије наведено у самом обрасцу. 
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце оверава и потписује одговорно лице 
члана групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, осим ако није другачије наведено у 
самом обрасцу. 

 
3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

3.1. Обавезну садржину понуде чине: 
a) средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке - гаранција за 

озбиљност понуде у складу са тачком 12.1.  Упутства понуђачима како да сачине 
понуду 

b) у случају подношења заједничке понуде, споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (тачка 9.2. 
Упутства понуђачима како да сачине понуду)  
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c) докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
d) образац понуде (образац 1) 
e) предрачун   
f) образац структуре цене (образац 2) 
g) образац изјаве о независној понуди (образац 4)  
 

3.2. Понуда која не садржи све елементе и прилоге из обавезне садржине понуде сматраће 
се неприхватљивом и биће одбијена. 
 

4. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 
 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 
 

6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА О ЈН 
6.1. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду, 

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

6.2. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач је дужан на коверти или кутији да 
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

6.3. Приликом опозива понуде понуђач доставља наручиоцу Захтев за опозив понуде у којем 
је наведен назив јавне набавке, датум и време када је понуда достављена наручиоцу, 
као и Овлашћење за преузимање понуде у којем је наведено име, презиме, број и место 
издавања личне карте, лица које је овлашћено за преузимање опозване понуде. 
Наручилац ће приликом преузимања понуде сачинити белешку. 

6.4. Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу: Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, 21101 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког 3, са назнаком: 
„ИЗМЕНА ПОНУДЕ за отворени поступак за јавну набавку услуга: Техничка контрола 
техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у 
Новом Саду ЈН бр. 1.2.92"  или 
„ДОПУНА ПОНУДЕ за отворени поступак за јавну набавку услуга: Техничка контрола 
техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у 
Новом Саду ЈН бр. 1.2.92"  или 
„ОПОЗИВ ПОНУДЕ за отворени поступак за јавну набавку услуга: Техничка контрола 
техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у 
Новом Саду ЈН бр. 1.2.92". 

6.5. Уколико се ''ИЗМЕНА ПОНУДЕ'' односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. У овом случају понуђач је дужан да наведе: 
укупну понуђену цену и јединичну цену. 

 
7. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА 

УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У 
ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 
7.1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
7.2. 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.  

7.3. Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходне тачке 
(7.2.). 

 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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8.1. Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%), део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

8.2. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. 

8.3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 

8.4. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 
преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања 
директно подизвођачу наручилац ће омогућити понуђачу да у року од 5 дана од дана 
добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Понуђач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

8.5. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

8.6. У случају из тачке 8.5. наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту 
конкуренције.  

8.7. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност наручиоца.  

 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА И СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

9.1. Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи који поднесу заједничку понуду 
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

9.2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
9.2.1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће  поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
9.2.2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
 

10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ЕВЕНТУАЛНИХ 
ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
10.1. Извршене услуге наручилац ће плаћати добављачу путем рачуна-фактуре. 
10.2. Рачуне-фактуре добављач испоставља месечно и доставља наручиоцу у 8 примерака 

најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец.  
10.3. Рачун-фактуру надзорни орган је дужан да овери у року од 8 дана, а наручилац да 

исплати у року од 45 дана по пријему рачуна-фактуре од добављача. 

10.4. Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела рачуна-фактуре и у 
том случају дужан је да неоспорени део рачуна-фактуре исплати у  наведеном року. 

10.5. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.  
 
 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

11.1. Цена у понуди се изражава у динарима без ПДВ-а.  
11.2. Предрачун за техничку контролу мора бити попуњен, потписан и оверен. 
11.3. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним. Наручилац ће понуђачу дати рок од највише 
5 дана да достави тражено образложење. Уколико понуђач не достави тражено 
образложење у датом року, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
12.1. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-

ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
12.1.1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке - гаранцију за озбиљност понуде у облику 
бланко соло (сопствене) менице евидентиране у регистру меница и овлашћења 
који води Народна банка Србије. У прилогу исте као доказ да је меница 
регистрована код Народне банке Србије доставити одштампану страницу 
са сајта Народне банке Србије: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html 
(Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије) на којој се налази 
серијски број приложене менице.  

12.1.2. Бланко соло (сопствена) меница, као средство обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке – гаранција за озбиљност понуде, треба да буде оверена 
и потписана од стране одговорног/овлашћеног лица (лица чији потпис стоји 
на депо картону).  

12.1.3. Поред наведеног уз меницу је потребно приложити и следеће: 
12.1.3.1 МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника попуњено на износ од 

10% од понуђене цене без ПДВ, оверено и потписано од стране 
одговорног/овлашћеног лица понуђача, (лица чији се потпис налази 
на депо картону).  

12.1.3.2 КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА код пословне банке понуђача, као 
фотокопију.  

12.1.4. Бланко соло (сопственa) меница, менично писмо-овлашћење, картон 
депонованих потписа морају да буду из исте пословне банке понуђача. 

12.1.5. Понуде које не садрже средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке – гаранцију за озбиљност понуде, биће одбијене. 

12.1.6. Средства обезбеђења неуспешних понуђача биће ослобођена након 
потписивања уговора. 

12.1.7. Средство обезбеђења успешног понуђача биће ослобођено након потписивања 
Уговора и доставе средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза. 

12.1.8. Средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке – гаранција 
за озбиљност понуде, може бити наплаћено у случајевима: 
12.1.8.1. уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче или 

мења своју понуду; 
12.1.8.2. у случају да изабрани понуђач након донете одлуке о додели уговора 

одбије да потпише уговор у року из тачке 20.2. 
12.1.8.3.у случају да изабрани понуђач не достави средство обезбеђења 

испуњења уговорних обавеза и полису осигурања од професионалне 
одговорности у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 
12.2. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  

12.2.1. Изабрани понуђач је дужан да достави најкасније у року од 7 (седам) дана од 
дана обостраног потписивања уговора, као средство обезбеђења испуњења 
уговорних обавеза, бланко соло (сопствену) меницу евидентирану у регистру 
меница и овлашћења који води Народна банка Србије и попуњену на начин 
описан у тачки 12.1.2. Упутства. У прилогу исте као доказ да је меница 
регистрована код Народне банке Србије доставити одштампану страницу са 
сајта Народне банке Србије: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html 
(Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије) на којој се налази 
серијски број приложене менице, менично писмо – овлашћење за корисника 
попуњено на износ 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и картон 
депонованих потписа код пословне банке понуђача, као фотокопију.  

12.2.2. Бланко соло (сопственa) меница, менично писмо-овлашћење, картон 
депонованих потписа морају да буду из исте пословне банке понуђача.  
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12.2.3. Наручилац ће наплатити меницу као средство обезбеђења испуњења уговорних 
обавеза у случају када добављач не извршава своје уговорне обавезе, када их 
не извршава у року и квалитетно.  

 
12.3. СРЕДСТВО ОСИГУРАЊА ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ  

12.3.1. Понуђач којем је додељен уговор је дужан да одмах а најкасније у року од 3 (три) 
дана од дана обостраног потписивања уговора достави наручиоцу полису 
осигурања од професионалне одговорности (за штету причињену трећим 
лицима и стварима трећих лица), са важношћу за цео период извршења услуге 
који су предмет уговора. 

12.3.2. Ако рок за извршење услуге буде продужен, мора се продужити и важење полисе 
осигурања из тач. 12.3.1, са новим периодом осигурања који ће у целости 
покривати период за који је продужен рок за извршење услуге. 

12.3.2. Уколико добављач не достави полису осигурања из тачке 12.3.1 Наручилац може 
наплатити гаранцију за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – гаранцију за 
озбиљност понуде.  

  
13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ 

ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 

 
14. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

14.1. 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.  

14.2. 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.  

14.3. 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.  

14.4. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди.  

14.5. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

14.6. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 
истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ И 

КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
15.1. Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Постављена 
питања потребно је означити са „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима – јавна набавка услуга – Техничка контрола техничке документације 
за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у Новом Саду ЈН бр. 1.2.92", 
која могу да се пошаљу на e-mail адресу: jasmina.grbovic@ugzins.rs  или путем поште. 

15.2. Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, oбјавити одговор на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
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15.3. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима вршиће 
се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, 
односно путем поште, електронске поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки. 

15.4. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
16.1. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 

16.2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 
понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом.  

16.3. Понуђач је обавезан да у примереном року који буде наведен у захтеву за додатна 
објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као 
неприхватљива.  

16.4. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

16.5. Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 
16.5.1. Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 

словима сматраће се тачним; 
16.6. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 

17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
17.1. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке 
17.1.1. поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
17.1.2. учинио повреду конкуренције; 
17.1.3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио   да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
17.1.4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

17.2. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. 

17.3. Доказ из тачака 17.1. и 17.2. може бити: 
17.3.1. правоснажна судска одлука или окончана одлука другог надлежног oргана; 
17.3.2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
17.3.3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
17.3.4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
17.3.5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 
17.3.6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 

17.3.7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
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17.3.8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама.  

17.4. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 17.3.1., који се односи на 
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан. 
 

18. НАКНАДА ЗА 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. 

 
19. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 
19.1. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  
19.2. 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 о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 
14/15, 68/15) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  

19.3. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

19.4. 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.  

19.5. 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.  

19.6. Наручилац објављује обавештење 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.  

19.7. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о 
додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.  

19.8. Подносилац захтева за заштиту права је у складу са чланом 156. Закона о јавним 
набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15, 68/15) дужан да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.  

19.9. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, уколико се  
уплата врши из Републике Србије, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

Техничка контрола техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског 
 стадиона у Новом Саду 

67/69



 

 

 
 

  

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

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

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке 
и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 

19.10. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства, може се 
извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор (детаљни 
подаци могу се преузети са интернет странице: http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-
uplati-republicke-administrativne-takse.html) 
 

20. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
20.1. Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона о јавним набавкама. 

20.2. Понуђач је дужан да након пријема уговора, из тачке 20.1. исти одмах, а најкасније у 
року од три дана, потпише, овери, заведе и врати наручиоцу. 

20.3. Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

20.4. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише 
уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и неће због тога сносити било 
какве последице. 

20.5. Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама, закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 
 

21. ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
21.1. Уколико дође до повећања обима предмета јавне набавке након закључења уговора, 

наручилац може повећати укупно уговорену вредност максимално до 5% од укупно 
уговорене вредности првобитно закљученог уговора без спровођења поступка јавне на 
основу измене уговора набавке у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама, при 
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 
39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
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НАПОМЕНА: 
Законски оквир поступка јавних набавки  и извршења Уговора o јавним набавкама: 
Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)  
Закон о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.)  
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. Гласник РС“ бр. 30/2010 и 
18/16)  
Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист 
СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља)  
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 
119/2012 и 113/17) уређује начин и рокове плаћања уговорене обавезе  
Закон о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/ 2012,  
42/2013 (Одлука Уставног суда), 50/2013 (Одлука Уставног суда), 54/2013 (Решење Уставног суда), 98/2013 
(Одлука Уставног суда), 132/2014,145/2014) и подзаконски акти донети након измена закона (145/14) 

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ 86/2015) 
Уредба о утврђивању општег речника набавке („Сл. гласник РС", бр. 56/2014) 
Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности (,,Сл. Гласник РС'' 40/2015) 
Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објекта (,,Службени гласник РС", бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17)  
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