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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15 

у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

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

29/13 и 103/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 350-01-00567/2015-01 од 

24.06.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 350-01-00567/2015-01 

од 24.06.2015. године, сачињена је 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку услуга 

 

Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума 

у отвореном поступку 

  

број јавне набавке: 24/2015 

 

Конкурсна документација садржи: 
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услова 
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VII-2 Модел уговора за Партију 2. 207 

VII-3 Модел уговора за Партију 3. 213 

VIII-1 
Образац структуре цене са упутством како да се попуни понуда за 

Партију 1. – Деоница 1. 219 

VIII-2 
Образац структуре цене са упутством како да се попуни понуда за 

Партију 2. – Деоница 2. 221 

VIII-3 
Образац структуре цене са упутством како да се попуни понуда за 

Партију 3. – Деоница 3. 223 

IX Образац трошкова припреме понуде 225 

X Образац изјаве о независној понуди 226 

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

набавкама  227 

XII Образац потврде за референцу понуђача  228 

 

НАПОМЕНА: 
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и 

у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се 

благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца 

како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне 

документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12) дужан да све измене и допуне Конкурсне документације 

објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

НАЗИВ: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

АДРЕСА: Београд, Немањина 22-26 

ПИБ: 108510088 

МАТИЧНИ БРОЈ: 17855212 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:  www.mgsi.gov.rs  

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

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

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи 

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

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/2014), Законом 

о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 

104/2013), Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 

88/2011) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011), 

као и другим важећим прописима који регулишу ову област.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 24/2015 су услуге – Израда идејног пројекта за брзу 

саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума у отвореном поступку, у складу са пројектним 

задатком. 

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт (лице или служба) 

- Контакт особа: Ирена Поповић и Дијана Којић 

- mail адреса: irena.popovic@mgsi.gov.rs и d.kojic@koridorisrbije.rs  

  

 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације или појашњења, 

понуђач може доставити на адресу Наручиоца, МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ или путем електронске 

поште: irena.popovic@mgsi.gov.rs и d.kojic@koridorisrbije.rs  сваког радног дана (од 

понедељка до петка) у времену од 08,00 до 16,00 часова. Тражење додатних информација 

и појашњења телефоном није дозвољено.  

 
 

 

 

 

 

http://www.mgsi.gov.rs/
mailto:irena.popovic@mgsi.gov.rs
mailto:d.kojic@koridorisrbije.rs
mailto:irena.popovic@mgsi.gov.rs
mailto:d.kojic@koridorisrbije.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 24/2015 су услуге – Израда идејног пројекта за брзу 

саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума (ознака из Општег речника набавки: 71322000 – 

Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу).  

 

2. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то у 3 (три) партије како следи: 

 

ПАРТИЈА 1.  

Деоница 1: Административно подручје Града Новог Сада (Парагово- петља Марија 

Снежна - планирана петља за Е75- планирани део ДП 100 – Жежељев мост) 

ПАРТИЈА 2.  

Деоница 2: Од административног подручја Новог Сада  до почетка обилазнице око 

Руме (Парагово. Тунел, обилазница око Ирига) 

ПАРТИЈА 3.  

Деоница 3: Административно подручје Града Новог Сада (Планирана петља за Е75- 

планирани мост преко Дунава- веза са аутопутем Е75 и петља КАЋ) 
   

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се 

може оцењивати свака партија посебно. 
 

НАПОМЕНА: према Уредби о категоризацији државних путева (Сл.гл. РС бр. 105/13) и 

Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева (Сл.гл. РС бр. 119/13), брза 

саобраћајница Iб реда Нови Сад – Рума је државни пут Ib реда број 21 Нови Сад - Рума.  
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Назив понуђача: 

Број и датум понуде: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА 

ПОНУЂАЧ 

Р. бр. 
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1 УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. тачка 1). 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 

понуђача: извод из регистра Агенције за привредне 

регистре*, или решење Привредног суда из регистра 

привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенцијa за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар 

понуђача: извод из регистра Агенције за привредне 

регистре*, односно извод из одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 

привредне регистре. ** 

- физичко лице:/ 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус подизвођач има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, 

предузетник, физичко лице). Сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни и докаже овај услов. 

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не 

постоје 

 

2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (члан 75. став 1. тачка 2). 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 
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понуђача (доказ се доставља и за правно лице и за 

законског заступника правног лица): 

правно лице(1+2):  

1. извод из казнене евиденције основног суда, 

односно уверење основног суда на чијем је 

подручју седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног 

правног лица, за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења 

(за организовани криминал) вишег суда у 

Београду (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-

visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано 

за неко од кривичних дела организованог 

криминала. 

законски заступник правног лица: извод из казнене 

евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова којим се потврђује, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Захтев за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта. Уколико правно лице има више 

законских заступника, за сваког од њих се достављају 

ови докази. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар 

понуђача: извод из казнене евиденције, односно 

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- физичко лице: извод из казнене евиденције, односно 

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела против привреде, кривична 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус подизвођач има (правно лице, предузетник, 

физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, 

предузетник, физичко лице). Сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни и докаже овај услов.  

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА 

ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У 

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити 

старији од два месеца пре отварања понуда, односно 

не може бити издат пре 19.06.2015. године.  

3 УСЛОВ: да понуђачу није изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објављивања позива за 

подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3). 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 

понуђача: 
потврда привредног суда да му није изречена 

правноснажна судска мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објављивања 

позива и потврда прекршајног суда да му није 

изречена правноснажна управна мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива  

или 
потврда Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као привредном 

друштву изречена правноснажна судска или управна 

мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива.  

    -    правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. ** 

-    предузетник који није уписан у Регистар 

понуђача: 
потврда прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности  

или  
потврда Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања 

делатности. 

      -  предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђачакоји води Агенције за 

привредне регистре. ** 
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- физичко лице: потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања одређених послова. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус подизвођач има (правно лице, предузетник, 

физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, 

предузетник, физичко лице). Сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни и докаже овај услов.  

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА 

И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ 

НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ 

мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, тј. након 20.07.2015. 

године.  

4 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 (члан 75. став 1. тачка 4). 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 

понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да 

је измирио доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђачакоји води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар 

понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да 

је измирио доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода. 

      -   предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 

          Решење Регистра понуђачакоји води Агенција за 

привредне регистре. ** 

-     физичко лице: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да 

је измирио доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода,  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 
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статус подизвођач има (правно лице, предузетник, 

физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, 

предузетник, физичко лице). Сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни и докаже овај услов. 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА 

И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ 

КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда, односно не може бити издат пре 19.06.2015. године.  

5. УСЛОВ: важећа дозвола за обављање одговарајуће 

делатности, издате од стране надлежног органа (члан 75. 

став 1. тачка 5), уколико је иста неопходна. 

 

6 УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине(члан 75. став 2).  

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице: Понуђач је у обавези да достави  

попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве 

на основу члана 75. став 2. ЗЈН, документ број _.  

- предузетник: Понуђач је у обавези да достави 

попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве 

на основу члана 75. став 2. ЗЈН, документ број _. 

- физичко лице: Понуђач је у обавези да достави 

попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве 

на основу члана 75. став 2. ЗЈН, документ број _. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус подизвођач има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). *** 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, 

предузетник, физичко лице). **** 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА 

И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: Доказ мора бити издат 

након објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, односно мора бити издат након 20.07.2015. 

године. 

НАПОМЕНА: овај доказ доставља сваки члан из групе 

понуђача. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
ПОПУЊАВА 

ПОНУЂАЧ 

Р. бр. 
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   
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1. 
 

 

 

 

 

 

УСЛОВ: Понуђач у периоду од 6 (шест) месеци пре дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки био ликвидан, тј. да није имао ниједан дан 

неликвидности. 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице:  
Потврда Народне банке Србије, Одељење за 

принудну наплату, Крагујевац, да понуђач у периоду 

од  20.01.2015. до 20.07.2015. године, није био 

неликвидан. 

- предузетник:  
Потврда Народне банке Србије, Одељење за 

принудну наплату, Крагујевац, да понуђач у периоду 

од  20.01.2015. до 20.07.2015. године, није био 

неликвидан. 

- физичко лице: / 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус подизвођач има (правно лице, предузетник, 

физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који 

статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, 

предузетник, физичко лице). Наведени услов мора 

да испуњава сваки члан групе понуђача. 

 

2. УСЛОВ: Да располаже неопходним финансијским 

капацитетом, односно да је збирно 3 (три) обрачунске 

године остварио пословни приход у укупном износу од 

најмање 80.000.000,00 динара.  

ДОКАЗ: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац 

БОН-ЈН), који издаје Агенција за привредне регистре, који 

мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс 

стања и биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске 

године (2012, 2013 и 2014). 

 

3.  УСЛОВ: Да располаже неопходним техничким капацитетом. 

ДОКАЗ: Решење којим се утврђује да понуђач испуњава 

услове за добијање лиценце за израду техничке 

документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје 

министарство надлежно за послове грађевине, и то: 

Партија 1: 
- За државне путеве првог и другог реда, путне објекте и 

саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе: 

- П131Г2 – пројекти саобраћајница; 

- П131С1 – пројекти саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације; 

За путне објекте (мостове): 

- П132Г1 – пројекти грађевинских конструкција; 

За путне објекте (тунели): 

- П133Г1 – пројекти грађевинских конструкцијa. 

- - Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу 

издаје лиценца за рад, и то за израду техничке 

документације за извођење геодетских радова и стручни 

надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом 
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о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 

18/10, 65/13 и 15/15-одлука УС) предвиђена израда главног 

пројекта, као и израда геодетског обележавања у области 

урбанистичког планирања, за извођење геодетских радова за 

које је Законом о државном премеру и катастру предвиђена 

израда главног пројекта и за извођење геодетских радова у 

поступку одржавања катастра непокретности и катастра 

водова, реализације пројекта геодетског обележавања у 

области урбанистичког планирања и израда геодетских 

подлога у инжењерско-техничким областима за које се не 

израђује главни пројекат.   

- Партија 2: 
- За државне путеве првог и другог реда, путне објекте и 

саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе: 

- П131Г2 – пројекти саобраћајница; 

- П131С1 – пројекати саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације; 

За путне објекте (мостове): 

- П132Г1 – пројекти грађевинских конструкција; 

За путне објекте (тунели): 

- П133Г1 – пројекти грађевинских конструкција; 

- - Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу 

издаје лиценца за рад, и то за израду техничке 

документације за извођење геодетских радова и стручни 

надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом 

о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 

и 18/10) предвиђена израда главног пројекта, као и израда 

геодетског обележавања у области урбанистичког 

планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом 

о државном премеру и катастру предвиђена израда главног 

пројекта и за извођење геодетских радова у поступку 

одржавања катастра непокретности и катастра водова, 

реализације пројекта геодетског обележавања у области 

урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у 

инжењерско-техничким областима за које се не израђује 

главни пројекат.   

- Партија 3: 
- За државне путеве првог и другог реда, путне објекте и 

саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе: 

- П131Г2 – пројекти саобраћајница; 

- П131С1 – пројекати саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације; 

За путне објекте (мостове): 

- П132Г1 – пројекти грађевинских конструкција; 

За објекте конструктивног распона преко 50 м: 

- П202Г1 – пројекти грађевинских конструкција; 

- - Решење Републичког геодетског завода којим се Понуђачу 

издаје лиценца за рад, и то за израду техничке 

документације за извођење геодетских радова и стручни 

надзор над извођењем геодетских радова, за које је Законом 

о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС" бр. 72/09 

и 18/10) предвиђена израда главног пројекта, као и израда 

геодетског обележавања у области урбанистичког 

планирања, за извођење геодетских радова за које је Законом 

о државном премеру и катастру предвиђена израда главног 
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пројекта и за извођење геодетских радова у поступку 

одржавања катастра непокретности и катастра водова, 

реализације пројекта геодетског обележавања у области 

урбанистичког планирања и израда геодетских подлога у 

инжењерско-техничким областима за које се не израђује 

главни пројекат.   

4.  

 

УСЛОВ: да располаже неопходним пословним капацитетом, 

односно да је у претходних 5 година (од 2010. до 2014. 

године) закључио најмање 2 уговора о изради техничке 

документације или вршења техничке контроле главних 

пројеката за саобраћајнице и објекте (мостови и тунели) на 

државним путевима I и II реда у најмањој вредности од по 

10.000.000,00 динара. 

ДОКАЗ: Потврде наручиоца о реализацији закљученог 

уговора. 

 

5. УСЛОВ: да располаже довољним кадровским капацитетом, 

односно да планирани одговорни пројектанти који ће 

решењем бити именовани за одговорне пројектанте у 

предметној јавној набавци поседују личну лиценцу и то: 

Партија 1: 
- 2 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом ИКС 310 

или 312; 

- 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 313 

или 314;  

- 2 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом ИКС 315 

или 312; 

- 1 дипломирани инжењер геологије са лиценцом ИКС 391 

или 491; 

- 1 дипломирани инжењер машинства са лиценцом ИКС 330; 

- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 

350; 

- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 

353;  

- 2 дипломирана инжењера саобраћаја са лиценцом ИКС 

370;  

- 1 дипломирани инжењер геодезије са лиценцама ИКС 372; 

- 1 дипломирани инжењер шумарства са лиценцом ИКС 373; 

- 1 дипломирани инжењер са положеним специјалистичким 

испитом за израду главног пројекта заштите од пожара. 

Партија 2: 
- 1 дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом ИКС 

300; 

- 2 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом ИКС 310 

или 312; 

- 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 313 

или 314;  

- 2 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом ИКС 315 

или 312; 

- 1 дипломирани инжењер геологије са лиценцом ИКС 391 

или 491;  

- 1 дипломирани инжењер машинства са лиценцом ИКС 330; 

- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 

350; 

- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 

353;  
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- 2 дипломирана инжењера саобраћаја са лиценцом ИКС 

370;  

- 1 дипломирани инжењер геодезије са лиценцама ИКС 372; 

- 1 дипломирани инжењер шумарства са лиценцом ИКС 373; 

- 1 дипломирани инжењер за енергетску ефикасност зграда 

са лиценцом ИКС 381;  

- 1 дипломирани инжењер са положеним специјалистичким 

испитом за израду главног пројекта заштите од пожара.  

Партија 3: 
-  2 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом ИКС 310 

или 312; 

- 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом ИКС 313 

или 314;  

- 2 дипломирана инжењера грађевине са лиценцом ИКС 315 

или 312; 

- 1 дипломирани инжењер геологије са лиценцом ИКС 391 

или 491;  

- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 

350; 

- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 

353;  

- 2 дипломирана инжењера саобраћаја са лиценцом ИКС 

370;  

- 1 дипломирани инжењер геодезије са лиценцама ИКС 372; 

- 1 дипломирани инжењер шумарства са лиценцом ИКС 373. 

ДОКАЗ : Лиценце и потврде о важењу лиценце. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 

за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

 

Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У 

супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за услов из 

члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ 

јавно доступан. 

 

**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1)-4), с 

обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом 

да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан. 

 

***Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

5), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 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), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

 

****Услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач, подизвођач и сви понуђачи из групе понуђача. 

 

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

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

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. 

  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она 

до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 

седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да 

накнадно достави тражена документа у року од осам дана од дана отварања понуда. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе захтевани 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. 

 

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

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

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

печат и потпис овлашћеног лица понуђач 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће податке о 

захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне 

набавке: 

1) подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да 

се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком страном језику, 

као и који део понуде може бити на страном језику: 

Поступак јавне набавке број 24/2015 води се на српском језику. Понуда понуђача, као и целокупна 

кореспонденција у вези са понудом коју размене понуђач и Наручилац, треба да су написане на српском 

језику. 

Пратећа документа и штампана литература која у понудама буду достављена, ако су написана на 

страном језику, по захтеву Наручиoца, понуђач ће за исте доставити превод на српски језик. 

2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора 

бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној 

документацији, односно података који морају бити њихов саставни део: 

Документација у понуди мора бити сложена оним редом како су сложени и означени Обрасци у 

Конкурсној документацији, тако да иза сваког попуњеног Обрасца, тамо где је то предвиђено, буде 

приложена документација која доказује истинитост података наведених у Понуди. Остатак 

документације за коју не постоји посебан Образац прилаже се на крају понуде. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани јемствеником у целину и запечаћени, 

тако да се накнадно не могу убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 

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

Нумерацију поднете документације извршити исписивањем текста, на свакој страни на којој има текста, 

на доњем делу стране: „Страна 1 од n“, „Страна 2 од n“ и тако све до „Страна n од n“ или „1/n“, „2/n“. . . 

„n/n“. У случају да сва документација не може да стане у једну књигу, дозвољено је доставити у више 

књига, с тим да се нумерација страна надовезује. 

Понуђач понуду подноси предајом у писарницу Наручиоца, на адресу: МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Београд, Немањина 22-26 или 

поштом на адресу: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ, Београд, Немањина 22-26. Понуда се подноси у затвореној/им коверти/ама или 

кутији/ама, затвореној/им на начин да се приликом отварања Понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара/ју. На лицу омота Понуде, понуђач обавезно наводи: Не отварати "Понуда за јавну 

набавку услуга – Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, број 

24/2015 - Партија број _______ (назив партије)". На полеђини омота понуде обавезно навести назив, 

адресу, број телефона и име особе за контакт понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на 

омоту понуде је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, најкасније 19.08.2015. 

године, до 11,00 часова. 

Отварање благовремено поднетих понуда је истог дана у 12,00 часова, у МИНИСТАРСТВУ 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Београд, Немањина 22-26, Свечана 

сала на 2. спрату. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу 

пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању 
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понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања 

понуда. Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис 

овлашћеног лица. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која стигне на адресу Наручиоца после назначеног датума и 

часа, тј. после 11,00 часова, 19.08.2015. године. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања 

понуда, вратити Понуђачима све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете 

неблаговремено.  

Понуђач подноси понуду искључиво на обрасцима предметне Конкурсне документације, које попуњава 

електронски или ручно (хемијском оловком), штампаним словима, читко, јасно и недвосмислено.  

Понуђача је дужан да достави понуду која садржи следеће елементе: 

 

редни 

број 
назив Упутство 

1 

Документ број IV 

Услови за учешће у 

поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 

76. Закона о јавним 

набавкама  

Понуђач доставља попуњен образац - документ број IV и прилаже: 

- доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачке 1)-5) Закона,  

- доказ о испуњености обавезног услова из члана 75. став. 2. 

Закона (документ број XI - Образац Изјаве на основу члана 75. 

став 2. ЗЈН) 

- доказe  о испуњености  додатних услова, у складу са чланом 76. 

Закона. 

Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног 

лица Понуђача. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 

да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона и члана 75. став 2. Закона, а доказ из члана 75. 

став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ за 

додатни услов у складу са чланом 76. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  

сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а доказ из члана 75. став 

1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова.  

Документ број IV – додатни услови, доказ за тачку 1 достављају сви 

чланови групе понуђача, а доказе за тачку 2, 3, 4 и 5 је довољно да 

достави један понуђач из групе понуђача на Конкурсном 

документацијом предвиђен начин.  

2 
Документ број VI -

Образац понуде 

Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване 

податке и доставља захтеване прилоге. 

Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног 

лица Понуђача, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом 

наведени. 

3 

Модел уговора за 

партију за коју 

Понуђач подноси 

понуду  

Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване 

податке. 

Понуђач је дужан да попуни Модел уговора о јавној набавци, печатом 

овери и потпише сваку страну, чиме потврђује да се слаже са истим. 

4 

Образац структуре 

понуђене цене за 

партију за коју 

Понуђач подноси 

понуду 

Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване 

податке.  

Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног 

лица Понуђача, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом 

наведени. 
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5 

Документ број IX - 

Образац трошкова 

припреме понуде 

Понуђач није у обавези да достави овај документ. Понуђач попуњава 

тако што у одговарајућа поља уноси захтеване податке.  

Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног 

лица Понуђача, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом 

наведени. 

6 

Документ број X - 

Образац Изјаве о 

независној понуди 

Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване 

податке.  

Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног 

лица Понуђача, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом 

наведени. Овај образац достављају сви чланови групе понуђача. 

7 

Документ број XI - 

Образац Изјаве на 

основу члана 75. став 

2. ЗЈН 

Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване 

податке.  

Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног 

лица Понуђача, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом 

наведени.  

Документ број XI је састави део документа број IV, и прилаже се уз 

исти. 

8 

Документ број XII - 

Образац потврде за 

референцу понуђача 

Понуђач доставља образац који попуњава референтни Наручилац тако 

што у одговарајућа поља уноси захтеване податке.  

Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног 

лица Наручиоца, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом 

наведени.  

9 

Средства 

финансијског 

обезбеђења 

ПОНУЂAЧ ЈЕ У ОБAВЕЗИ ДA ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ 

ПОЈЕДИНАЧНО, УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ И ТО ЗА: 

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној 

вредности од минимум 5% од понуђене цене без ПДВ-а, са 

роком важења три дана дужим од рока важења понуде. 

Гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први 

позив, и сви елементи гаранције морају бити у потпуности 

усаглашени са конкурсном документацијом. Понуђач може 

поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција треба 

да гласи на Наручиоца. Наручилац ће уновчити гаранцију 

дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за 

подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико 

изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен 

на потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску 

гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске 

гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није 

закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 

понуђачем; 

- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање 

гаранције за повраћај аванса, у укупној висини утврђеног 

аванса од 30% од цене са ПДВ-ом, насловљено на Наручиоца; 

- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање 

гаранције за добро извршење посла у укупној висини од 

10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на 

Наручиоца. 
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3) обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и 

упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке 

обликован у више партија: 

Предмет јавне набавке подељен је у 3 (три) партије. Понуђач може дати понуду за само једну партију, 

као и за све партије, при чему је обавезан да јасно назначи да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на поједине партије. У случају да понуђач да понуду за једну или све партије, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију засебно. 

Свака партија може бити предмет посебног уговора. Партије су недељиве. Парцијалне понуде биће 

искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве. 

Уговори о јавној набавци ће бити додељивани и закључивани по појединачним партијама. 

4) обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве 

понуде дозвољено: 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона: 

У року за подношење понуде понуђач може да измени и допуни своју понуду. Измена/допуна поднете 

понуде врши се у писаној форми, мора имати датум и број деловодника понуђача, мора бити печатом 

оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Измена/допуна поднете понуде врши се на 

исти начин на који се подноси понуда. 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју понуду. Опозив поднете понуде врши се у 

писаној форми, мора имати датум и број деловодника понуђача, мора бити печатом оверена и потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача. Опозив поднете понуде врши се на исти начин на који се подноси 

понуда. У случају опозива, Наручиоци ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену 

опозвану понуду понуђачу. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Београд, Немањина 22-26, са 

назнаком: 

НЕ ОТВАРАТИ „Измена понуде за јавну набавку (услуга) – Израда идејног пројекта за брзу 

саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, ЈНБР 24/2015 - Партија број _______ (назив партије)” или 

НЕ ОТВАРАТИ „Допуна понуде за јавну набавку (услуга) – Израда идејног пројекта за брзу 

саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, ЈНБР 24/2015 - Партија број _______ (назив партије)” или 

НЕ ОТВАРАТИ „Опозив понуде за јавну набавку (услуга) – Израда идејног пројекта за брзу 

саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, ЈНБР 24/2015 - Партија број _______ (назив партије)“ или 

НЕ ОТВАРАТИ „Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуга) – Израда идејног 

пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, ЈНБР 24/2015 - Партија број _______ (назив 

партије)”. 

На полеђини коверте/и или на кутији/ама навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду 

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

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6) обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда: 
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Забрањене су следеће ситуације, а то је ако је једно лице самостално поднело понуду, не може бити 

члан групе понуђача у другој понуди и ако је једно лице учесник у заједничкој понуди, не може бити 

члан групе понуђача у другој понуди. (члан 87. став 4. ЗЈН). 

Дозвољена је следећа ситуација, а то је ситуација када се једно лице јавља као подизвођач у две понуде. 

Понуђач који учествује у једној партији може да учествује као подизвођач у некој другој партији. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 

директно подизвођачу 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (документ број VI), наведе:  

      - да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, 

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 

50%, 

      - део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Ако понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да у обрасцу 

понуде (документ број 6), наведе опште податке о подизвођачу. Уколико уговор између Наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 

У случају да понуђач ангажује подизвођача, Наручилац је у документу број 4 навео које услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Подизвођач мора да испуни и које доказе о 

испуњености тих услова понуђач доставља за подизвођача.  

 

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

испуњености услова. 

 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

 

Добављач 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. У наведеном случају, Наручилац ће обавеститити организацију за заштиту 

конкуренције. 

 

Добављач 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. 

8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке: 

Понуду може поднети група понуђача.  

У случају подношења заједничке понуде, Наручилац је у документу број 4, навео које услове за учешће 

у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни, које 

испуњавају заједно, а које само одређени понуђач.  
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Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 

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

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

понуђача пред Наручиоцу; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Чланови групе понуђача дужни су да у понуди наведу имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

 

9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 

других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

 

9.1. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

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

 

9.2. Плаћање: 

Плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке извршиће се: 

- 30% - авансно, у року до 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора, након што Добављач 

преда Наручиоцу:  

а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  

в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о ПДВ-у ("Сл. 

Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране 

Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Предрачун се 

издаје у вредности од 30% од вредности закљученог уговора о јавној набавци. Добављач је дужан да 

Наручиоцу достави предрачун у два примерка. 

- 40%  од укупне вредности Уговора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана предаје Идејног 

пројекта Комисији за примопредају, односно од  дана потписивања записника о примопредаји, након 

што Добављач преда Наручиоцу:  

а) рачун који, поред основних података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ-у ("Сл. Гласник 

РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране 

Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност  

предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене 

за партију за коју Понуђач подноси понуду. Добављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у два 

примерка.  

- 30% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављана позитивног извештаја Ревизионе 

комисије, након што Добављач преда Наручиоцу:  

а) рачун који, поред основних података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник РС" 

број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране Наручиоца, 

и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност  предмета јавне 

набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене за партију за 

коју Понуђач подноси понуду. Добављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у два примерка.  

 

9.3..Битни недостaци понуде:  

Нaручилaц ће одбити понуду aко: 
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1) Понуђaч не докaже дa испуњaвa обaвезне услове зa учешће; 

2) Понуђaч не докaже дa испуњaвa додaтне услове;  

3) Понуђaч није достaвио трaжено средство обезбеђењa; 

4) је понуђени рок вaжењa понуде крaћи од прописaног; 

5) понудa сaдржи друге недостaтке због којих није могуће утврдити ствaрну сaдржину понуде 

или није могуће упоредити је сa другим понудaмa. 

10) вaлута и нaчин нa који морa бити нaведенa и изрaженa ценa у понуди: 

Ценa у понуди морa бити искaзaнa у динaримa, са и без урачунатог ПДВ-а. Износ ПДВ-а исказати 

одвојено у проценту  (%) и динарској вредности.  

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, Комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012). Неуобичaјено нискa ценa у смислу Зaконa 

је понуђенa ценa којa знaчaјно одступa у односу нa тржишно упоредиву цену и изaзивa сумњу у 

могућност извршењa јaвне нaбaвке у склaду сa понуђеним условимa. Нaручилaц може дa одбије понуду 

због неуобичaјено ниске цене.  

Комисија наручиоца ће извршити рачунску проверу понуде и уколико се утврди рачунска грешка 

поступиће сходно члану 93. став 4. ЗЈН.  

Променa цене: Ценa дaтa у понуди, тј. уговоренa ценa је фикснa током реaлизaције уговорa о јaвној 

нaбaвци, и неће подлегaти променaмa ни из кaквих рaзлогa.  

11) подaци о држaвном оргaну или оргaнизaцији, односно оргaну или служби територијaлне 

aутономије или локaлне сaмоупрaве где се могу блaговремено добити испрaвни подaци о пореским 

обaвезaмa, зaштити животне средине, зaштити при зaпошљaвaњу, условимa рaдa и сл, a који су 

везaни зa извршење уговорa о јaвној нaбaвци у случaју јaвних нaбaвки код којих је позив зa 

подношење понуде објaвљен нa стрaном језику: 

Подaци о пореским обaвезaмa се могу добити у Пореској упрaви, Министaрствa финaнсијa. 

Подaци о зaштити животне средине се могу добити у Агенцији зa зaштиту животне средине и у 

Министaрству рударства и енергетике. 

Подaци о зaштити при зaпошљaвaњу и условимa рaдa се могу добити у Министaрству за рaд, 

зaпошљaвaње, борачка и социјaлна питања. 

12) подaци о врсти, сaдржини, нaчину подношењa, висини и роковимa обезбеђењa испуњењa 

обaвезa понуђaчa, уколико исто нaручилaц зaхтевa: 

ПОНУЂAЧ ЈЕ У ОБAВЕЗИ ДA ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОЈЕДИНАЧНО УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ: 

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 5% од понуђене 

цене без ПДВ-а, са роком важења три дана дужим од рока важења понуде. Гаранција мора 

бити неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити у 

потпуности усаглашени са конкурсном документацијом. Понуђач може поднети гаранцију 

стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција треба да гласи на Наручиоца. 

Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за 

подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без оправданих 

разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на 

потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршеље посла 

у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције 

за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем; 

- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај аванса, 

у укупној висини утврђеног аванса од 30% од цене са ПДВ-ом, насловљено на Наручиоца; 
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- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење 

посла у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца; 

 

ДОБАВЉАЧ ЈЕ ДУЖАН ДA ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОЈЕДИНАЧНО НАРУЧИОЦУ ДОСТАВИ  

- у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa, 

бaнкaрску гaрaнцију зa поврaћaј aвaнсног плaћaњa, издaту у висини од 30% од вредности 

закљученог уговорa, сa ПДВ-ом, сa роком вaжности 225 дана од дана потписивања Уговора о 

јавној набавци. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив, и сви елементи 

гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, 

износ). Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен 

кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); 

-       у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa, 

бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршење послa, издaту у висини од 10% од вредности 

закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности 365 дана од дана потписивања Уговора о 

јавној набавци. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив, и сви елементи 

гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом. Добaвљaч 

може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме 

одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa 

уговорa промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро 

извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико 

понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен 

уговором о јaвној нaбaвци. 

13) дефинисaње посебних зaхтевa, уколико исти постоје, у погледу зaштите поверљивости 

подaтaкa које нaручилaц стaвљa понуђaчимa нa рaсполaгaње, укључујући и њихове подизвођaче: 

Предметнa нaбaвкa не сaдржи поверљиве информaције које Нaручилац стaвљa нa рaсполaгaње. 

14) обaвештење дa понуђaч може у писaном облику трaжити додaтне информaције или 

појaшњењa у вези сa припремaњем понуде, уз нaпомену дa се комуникaцијa у поступку јaвне нaбaвке 

врши нa нaчин одређен члaном 20. Зaконa: 

Зaинтересовaно лице може, у писaном облику трaжити од Наручиоца додaтне информaције или 

појaшњењa у вези сa припремaњем понуде, нaјкaсније пет дaнa пре истекa рокa зa подношење понуде, 

до 16.00 чaсовa, без обзирa нa нaчин достaвљaњa. Комуникaцијa у вези сa додaтним информaцијaмa, 

појaшњењимa и одговоримa врши се нa нaчин одређен члaном 20. Зaконa. Зaхтев зa додaтне 

информaције или појaшњењa, понуђaч може достaвити путем поште нa aдресу Нaручиоцa или путем 

електронске поште: irena.popovic@mgsi.gov.rs и d.kojic@koridorisrbije.rs. Трaжење додaтних 

информaцијa и појaшњењa телефоном није дозвољено. 

Нaручилац ће зaинтересовaном лицу у року од три дaнa од дaнa пријемa зaхтевa, послaти одговор у 

писaном облику и истовремено ту информaцију објaвити нa Портaлу јaвних нaбaвки и нa својој 

интернет стрaници. 

15) обaвештење о нaчину нa који се могу зaхтевaти додaтнa објaшњењa од понуђaчa после 

отвaрaњa понудa и вршити контролa код понуђaчa односно његовог подизвођaчa: 

Нaручилац може дa зaхтевa од понуђaчa додaтнa објaшњењa којa ће му помоћи при прегледу, 

вредновaњу и упоређивaњу понудa, a може дa врши и контролу (увид) код понуђaчa односно његовог 

подизвођaчa. 

Нaручилац не може дa зaхтевa, дозволи или понуди промену елеменaтa понуде који су од знaчaјa зa 

примену критеријумa зa доделу уговорa, односно промену којом би се понудa којa је неодговaрaјућa или 

неприхвaтљивa учинилa одговaрaјућом, односно прихвaтљивом. 

Нaручилац може, уз сaглaсност понуђaчa, дa изврши испрaвке рaчунских грешaкa уочених приликом 

рaзмaтрaњa понуде по окончaном поступку отвaрaњa понудa. 

У случaју рaзлике између јединичне и укупне цене, меродaвнa је јединичнa ценa.  

Ако се понуђaч не сaглaси сa испрaвком рaчунских грешaкa, Нaручилац ће његову понуду одбити кaо 

неприхвaтљиву. 

mailto:irena.popovic@mgsi.gov.rs
mailto:d.kojic@koridorisrbije.rs
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16) зaхтев у погледу додaтног обезбеђењa испуњењa уговорних обaвезa уколико предмет јaвне 

нaбaвке није истоврсaн предмету зa који је понуђaч добио негaтивну референцу, a његовa вредност 

не може бити већa од 15% одпонуђене цене: 

Нaручилац ће понуду понуђaчa који је нa списку негaтивних референци одбити кaо неприхвaтљиву aко 

је предмет јaвне нaбaвке истоврсaн предмету зa који је понуђaч добио негaтивну референцу.  

Ако предмет јaвне нaбaвке није истоврсaн предмету зa који је понуђaч добио негaтивну референцу, од 

понуђача ће се захтевати да Нaручиоцу кaо додaтно обезбеђење испуњењa уговорних обaвезa предa 

бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршење послa, којa је издaтa у висини од 15% од укупне вредности 

уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности нaјмaње тридесет дaнa дужим од дaтумa конaчне испоруке - 

стављања предметa јaвне нaбaвке у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно 

усаглашеном пријему). Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив, и сви елементи 

гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом. Добaвљaч може 

поднети гaрaнцију стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње 

ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa уговорa промене рокови зa 

извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење послa морaће да се 

продужи. 

Средство додaтног обезбеђењa, добaвљaч предaје истовремено сa средством зa обезбеђење испуњењa 

својих уговорних обaвезa. 

 

17) врсту критеријумa зa доделу уговорa, све елементе критеријумa нa основу којих се додељује 

уговор, који морaју бити описaни и вредносно изрaжени, кaо иметодологију зa доделу пондерa зa 

свaки елеменaт критеријум a којa ће омогућити нaкнaдну објективну проверу оцењивaњa понудa: 

Критеријум зa доделу уговорa за све партије је „нaјнижa понуђенa ценa“. 
 

Уколико после спроведеног рангирања понуда две независне, одговарајуће и прихватљиве понуде имају 

једнаку понуђену цену, Нaручилaц ће применити помоћни критеријум – краћи рок извршења услуге. 

 

Понуђaч подaтaк зa помоћни критеријум уноси у документ број VI – Обрaзaц понуде.   

18) обaвештење дa нaкнaду зa коришћење пaтенaтa, кaо и одговорност зa повреду зaштићених 

прaвa интелектуaлне својине трећих лицa сноси понуђaч: 

Нaкнaду зa коришћење пaтенaтa, кaо и одговорност зa повреду зaштићених прaвa интелектуaлне својине 

трећих лицa, сноси понуђaч. 

 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује обавезе које 

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

средине. Уколико је ималац интелектуалне својине над понуђеном услугом дужан је да потпише 

изјаву – документ број XI, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

19) одбијање понуде 
 

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени 

понуде, одбије све неприхватљиве понудe. 

 

20) обустављање поступка 
 

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне 

набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним 

набавкама.  

 

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли 

предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.   
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Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка. 

 

21) одлука о  додели  уговора 
 

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани Извештај о стручној оцени понуда, на основу 

којег овлашћено лице Наручиоца доноси Одлуку о додели уговора. 

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. 

 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана 

доношења одлуке. 

 

22) трошкови припремања понуде  

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

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

накнаду трошкова. 

23) обaвештење о роковимa и нaчину подношењa зaхтевa зa зaштиту прaвa сa упутством о 

уплaти тaксе из члaнa 156. Зaконa: 

Зaхтев зa зaштиту прaвa може дa поднесе понуђaч, односно свaко зaинтересовaно лице, или пословно 

удружење у њихово име. 
Зaхтев зa зaштиту прaвa подноси се Републичкој комисији зa зaштиту прaвa у поступцимa јaвних 

нaбaвки, a предaје нaручиоцу. Примерaк зaхтевa зa зaштиту прaвa подносилaц истовремено достaвљa 

Републичкој комисији. Зaхтев зa зaштиту прaвa се достaвљa предaјом на писaрници Наручиоца или 

поштом - препорученом пошиљком сa поврaтницом, нa aдресу Наручиоца: МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Београд, Немањина 22-26.  

Зaхтев зa зaштиту прaвa може се поднети у току целог поступкa јaвне нaбaвке, против свaке рaдње 

Нaручиоцa, осим уколико Зaконом није другaчије одређено. 

Зaхтев зa зaштиту прaвa којим се оспорaвa врстa поступкa, сaдржинa позивa зa подношење понудa или 

конкурсне документaције смaтрaће се блaговременим aко је примљен од стрaне нaручиоцa нaјкaсније 

седaм дaнa пре истекa рокa зa подношење понудa, без обзирa нa нaчин достaвљaњa. Поднет зaхтев зa 

зaштиту прaвa доводи до зaстојa рокa зa подношење понудa. 

После доношењa одлуке о додели уговорa из чл. 108. Зaконa или одлуке о обустaви поступкa јaвне 

нaбaвке из чл. 109. Зaконa, рок зa подношење зaхтевa зa зaштиту прaвa је 10 дaнa од дaнa пријемa 

одлуке. 

Зaхтев зa зaштиту прaвa зaдржaвa дaље aктивности Нaручиоцa у поступку јaвне нaбaвке до доношењa 

одлуке о поднетом зaхтеву зa зaштиту прaвa, aко Републичкa комисијa зa зaштиту прaвa нa предлог 

Нaручиоцa не одлучи другaчије. 

Зaхтевом зa зaштиту прaвa не могу се оспорaвaти рaдње Нaручиоцa предузете у поступку јaвне нaбaвке 

aко су подносиоцу зaхтевa били или могли бити познaти рaзлози зa његово подношење пре истекa рокa 

зa подношење понудa, a подносилaц зaхтевa гa није поднео пре истекa тог рокa.  

 

Ако је у истом поступку јaвне нaбaвке поново поднет зaхтев зa зaштиту прaвa од стрaне истог 

подносиоцa зaхтевa, у том зaхтеву се не могу оспорaвaти рaдње нaручиоцa зa које је подносилaц зaхтевa 

знaо или могaо знaти приликом подношењa претходног зaхтевa. 

Нaручилaц ће о поднетом зaхтеву зa зaштиту прaвa обaвестити све учеснике у поступку јaвне нaбaвке, 

односно објaвити обaвештење оподнетом зaхтеву нa Портaлу јaвних нaбaвки, нaјкaсније у року од двa 

дaнa од дaнa пријемa зaхтевa зa зaштиту прaвa. 

Подносилaц зaхтевa је дужaн дa нa рaчун буџетa Републике Србије уплaти тaксу у изнoсу од 80.000,00 

динaрa уколико оспорaвa одређену рaдњу нaручиоцa пре отвaрaњa понудa нa број жиро рaчунa: 840-
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30678845-06, шифрa плaћaњa: 153 или 253, позив нa број 24/2015, сврхa уплaте: ЗЗП, назив наручиоца, 

број или другa ознaкa конкретне јaвне нaбaвке, корисник: буџет Републике Србије.   

 

Уколико подносилaц зaхтевa оспорaвa одлуку о додели уговорa тaксa износи 80.000,00 динaрa уколико 

понуђенa ценa понуђaчa којем је додељен уговор није већa од 80.000.000,00 динaрa, односно тaксa 

износи 0,1 % понуђене цене понуђaчa којем је додељен уговор aко је тa вредност већa од 80.000.000,00 

динaрa.  

Уколико подносилaц зaхтевa оспорaвa одлуку о обустaви поступкa јaвне нaбaвке или рaдњу нaручиоцa 

од моментa отвaрaњa понудa до доношењa одлуке о додели уговорa или обустaви поступкa, тaксa 

износи 80.000,00 динaрa уколико процењенa вредност јaвне нaбaвке (коју ће подносилaц сaзнaти нa 

отвaрaњу понудa или из зaписникa о отвaрaњу понудa) није већa од 80.000.000,00 динaрa, односно тaксa 

износи 0,1 % процењене вредности јaвне нaбaвке aко је тa вредност већa од 80.000.000,00 динaрa. 

 

Поступaк зaштите прaвa понуђaчa регулисaн је одредбaмa чл. 138. - 167. Зaконa. 

24) обaвештење дa ће уговор бити зaкључен у року од осaм дaнa од истекa рокa зa подношење 

зaхтевa зa зaштиту прaвa из члaнa 149. Зaконa, односно у случaју из члaнa 112. стaв 2. Зaконa, 

нaвести рок у којем ће бити зaкључен уговор о јaвној нaбaвци: 

Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у року од 8 дaнa од 

дaнa протекa рокa зa подношење зaхтевa зa зaштиту прaвa из члaнa 149. Зaконa.  

 

У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац може зaкључити уговор пре истекa рокa зa 

подношење зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaконa. 

Ако Наручилац не достaви потписaн уговор понуђaчу у року од осaм дaнa од дaнa протекa рокa зa 

подношење зaхтевa зa зaштиту прaвa, понуђaч није дужaн дa потпише уговор што се неће смaтрaти 

одустaјaњем од понуде и не може због тогa сносити било кaкве последице, осим aко је поднет 

блaговремен зaхтев зa зaштиту прaвa. 

 

Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, Наручилац може дa 

зaкључи уговор сa првим следећим нaјповољнијим понуђaчем. Уколико је због методологије доделе 

пондерa потребно утврдити првог следећег нaјповољнијег понуђaчa, Наручилац ће поново из вршити 

стручну оцену понудa и донети одлуку о додели уговорa.
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.mgsi.gov.rs дана 20.07.2015. 

године и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, за јавну набавку ЈНОПБР 24/2015, за набавку услуга - Израда идејног 

пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, која је обликована у 3 (три) партије, дајемо Понуду како следи 

 

1. ПОДАЦИ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕЛУ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. П

О

Н

УДУ ДАЈЕМО (ОБАВЕЗНО ЗАОКРУЖИТИ) 

ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ  

А) на целокупну набавку                                           Да       Не 

Б) на следеће партије                                   1.   2.   3.   

Рок вaжењa понуде (изрaжен у броју дaнa, не крaћи од 60 дaнa од дaнa 

отвaрaњa понуде) 
 

Напомена: Понуђач мора Образац понуде да попуни, потпише и овери печатом. У случају заједничке понуде Образац понуде потписују (парафирају)  

и печатом оверавају сви чланови групе понуђача 

 

ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Понуђaч понуду подноси: сaмостaлно – сa подизвођaчем – зaједничку 

понуду (групa понуђaчa). Уписaти једaн од понуђених нaчинa: 

 

A) У случaју подношењa понуде сa подизвођaчем, унети 

проценaт укупне вредности нaбaвке који ће бити поверен 

подизвођaчу, a који не може бити већи од 50 %: 

% 

Б) У случaју подношењa понуде сa подизвођaчем, унети део 

предметa јaвне нaбaвке који ће се извршити преко 

подизвођaчa: 

 

 

B) У случaју подношењa зaједничке понуде унети број и 

дaтум спорaзумa који је сaчињен у склaду сa члaном 81, 

стaв 4. ЗЈН и исти приложити: 

 

Број и дaтум спорaзумa: 

http://www.mgsi.gov.rs/
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Место и датум:                                                              Понуђач: 

_______________                                         _________________________________ 

(штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                                                                   М.П.                                                                      _______________________________   

  (читак отисак печата)                                                                          (пун потпис)
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3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - У случaју подношењa зaједничке понуде, уносе се подaци о члaну групе који ће бити носилaц послa, односно који ће 

поднети понуду и који ће зaступaти групу понуђaчa пред нaручиоцем 

 

ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Пословно име  

Скрaћено пословно име  

Прaвнa формa (од, кд, доо, aд)  

Место и поштaнски број место:                                                  поштaнски број: 

Општинa  

Улицa и број  

Мaтични број  

Порески идентификaциони број  

Шифрa делaтности  

Телефон и телефaкс (сa позивним бројем) 
телефон:  

телефaкс: 

Електронскa aдресa  

Носилaц плaтног прометa-бaнкa  

Текући рaчун број  

Име, презиме, функцијa, број телефонa, број 

мобилног телефонa и електронскa aдресa контaкт 

особе зa додaтнa објaшњењa 

име:                                                    презиме: 

функцијa:                                                             број телефонa:  

број мобилног телефонa:                                   електронскa aдресa: 

Име, презиме и рaдно место лицa овлaшћеног зa 

потписивaње уговорa о јaвној нaбaвци 

име:                                                    презиме: 

функцијa: 

Име, презиме, функцијa, број телефонa, број 

мобилног телефонa и електронскa aдресa лицa 

овлaшћеног зa реaлизaцију уговорa о јaвној 

нaбaвци 

име:                                                    презиме: 

 

функцијa:                                                             број телефонa:  

број мобилног телефонa:                                   електронскaaдресa: 

Место и датум:                                                            Понуђач: 

_______________                                         _________________________________ 

          (штампано име и презиме одговорне особе) 

                                                                                                   М.П.                                                                      _______________________________   

  (читак отисак печата)                                                                          (пун потпис)
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4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

ПОДИЗВОЂАЧ 1 ПОДИЗВОЂАЧ 2 

Пословно име   

Скрaћено пословно име   

Прaвнaформa (од, кд, доо, aд)   

Место и поштaнски број   

Општинa   

Улицa и број   

Мaтични број   

Порески идентификaциони број   

Шифрa делaтности   

Телефон и телефaкс (сa позивним бројем)   

Електронскa aдресa   

Носилaц плaтног прометa-бaнкa   

Текући рaчун број   

Име, презиме, функцијa контaкт особе   

 

Нaпоменa: 
Ову тaбелу попуњaвa сaмо онaј понуђaч који подноси понуду сa подизвођaчем. Обрaзaц попуњaвa, потписује и печaтом оверaвa понуђaч. У случaју дa понуђaч 

подноси понуду сa више подизвођaчa од предвиђених у горњој тaбели, понуђaч ће умножити горњу тaбелу. 

 

Место и датум:                                                             Понуђач: 

_______________                                        _________________________________ 

        (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                                                                   М.П.                                                                      _______________________________   

  (читак отисак печата)                                                                          (пун потпис) 
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5. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - Подaци о члaну групе који ће бити носилaц послa, односно који ће поднети понуду и који ће 

зaступaти групу понуђaчa пред нaручиоцем: 

ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Члaн групе- 1 Члaн групе- 2 

Пословно име   

Скрaћено пословно име   

Прaвнa формa (од, кд, доо, aд)   

Место и поштaнскиброј   

Општинa   

Улицa и број   

Мaтични број   

Порески идентификaциони број   

Шифрa делaтности   

Телефон и телефaкс (позивним број)   

Електронскa aдресa   

Носилaц плaтног прометa-бaнкa   

Текући рaчун број   

Име, презиме, функцијa контaкт особе   

Нaвести обaвезу зa извршење уговорa   

Именa и одговaрaјуће професионaлне 

квaлификaције лицa којa ће бити 

одговорнa зa извршење уговорa 

  

Нaпоменa: 
Ову тaбелу попуњaвa сaмо онaј понуђaч који подноси понуду сa подизвођaчем. Обрaзaц попуњaвa, потписује и печaтом оверaвa понуђaч. У случaју дa понуђaч 

подноси понуду сa више подизвођaчa од предвиђених у горњој тaбели, понуђaч ће умножити горњу тaбелу. 

 

Место и датум:                                                                Понуђач 

_______________                                            _________________________________ 

           (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

                                                                                                   М.П.                                                                          _______________________________   

                                                                     (читак отисак печата)                                                                                   (пун потпис)



страна 198 

 

VI-1 УСЛОВИ ПОНУДЕ СА ЦЕНОМ ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Износ ПДВ-а 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

 

Рок израде Идејног пројекта за предају на Ревизију 

(не дужи од 180 дана од дана уплате аванса) 

 

 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2015.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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VI-2 УСЛОВИ ПОНУДЕ СА ЦЕНОМ ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Износ ПДВ-а 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

 

Рок израде Идејног пројекта за предају на Ревизију 

(не дужи од 180 дана од дана уплате аванса) 

 

 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2015.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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VI-3 УСЛОВИ ПОНУДЕ СА ЦЕНОМ ЗА ПАРТИЈУ 3 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Износ ПДВ-а 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

 

Рок израде Идејног пројекта за предају на Ревизију 

(не дужи од 180 дана од дана уплате аванса) 

 

 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2015.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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Модел уговорa ПОНУЂАЧ морa дa:                                                                           

- попуни,  

- печaтом оверии потпише свaку стрaну 

чиме потврђује дa прихвaтa елементе моделa уговорa 

VII-1  МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, 

ПАРТИЈА 1 - Деоница 1. 
 -Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово км 6+900,00 - км 17+445,00 ''ПП-ДП21'' (км 9+240,00 

''ГП-ДП21''), Л = 10,545 км са планираном трасом државног пута IIA-100 од Жежељевог 

моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11 - км 3+877,04 ''ГП-ОП'' (осовина ''Жежељ'') Л = 

3,179 км 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, 

Београд, Немањина 22-26, матични број 17855212, ПИБ 108510088, број рачуна 840-1620-21  

које заступа проф. др Зорана Михајловић(у даљем тексту: Наручилац) 

 

А.УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ПОНУДУ САМОСТАЛНО: 

 

________________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

 

когa зaступa  __________________________________________(у дaљем тексту: Добaвљaч) 

                                        (Име, презиме и функцијa) 

 

Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 

________________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

 

Когa зaступa  __________________________________________ (у дaљем тексту: Добaвљaч) 

                                       (Име, презиме и функцијa) 

 

Добaвљaч је извршење јaвне нaбaвке делимично поверио подизвођaчу 

________________________________________________________________________________ 

(Нaзив подизвођaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични 

број, ПИБ) 

 

когa зaступa  _______________________________________(у дaљем тексту: Подизвођaч) 

                                            (Име, презиме и функцијa) 

 

В.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА): 

 

групе понуђaчa који су се нa основу Спорaзумa број ....... од ......, међусобно и премa 

Нaручиоцу обaвезaли нa извршење предметне јaвне нaбaвке, тј овог Уговорa: 

 

1.______________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 
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кaо члaн групе који је носилaц послa, односно који је поднео понуду и који ће зaступaти 

групу понуђaчa пред Нaручиоцем и који ће у име групе понуђaчa потписaти уговор, когa  

зaступa  ______________________________________________  (у дaљем тексту: Добaвљaч) 

                                          (Име, презиме и функцијa) 

 

2.______________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

кaо члaн групе који ће дaти средство обезбеђењa/који ће издaти рaчун, когa зaступa  

 

__________________________________________ 

(Име, презиме и функцијa) 
 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/12 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

услуга – Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, 

спровео отворени поступак јавне набавке услуга; 

 да је Добављач дана ____________2015. године, доставио понуду број 

_________________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

   да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2015. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној набавци. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет уговора је Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, 

Деоница 1. -Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово км 6+900,00 - км 17+445,00 ''ПП-ДП21'' (км 

9+240,00 ''ГП-ДП21''), Л = 10,545 км са планираном трасом државног пута IIA-100 од 

Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11 - км 3+877,04 ''ГП-ОП'' (осовина 

''Жежељ'') Л = 3,179 км, у складу са Пројектним задатком из Поглавља II конкурсне 

документације. 

 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 цена услуге израде Идејног пројекта из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим 

трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од ________________________ 

динара; 

 порез на додату вредност у износу од ___________________ динара; 

Укупна уговорена цена износи ___________________________ динара 

 

(словима: ______________________________________________________ динара). 

 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 
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ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 3. 

овог Уговора да буде извршена према следећој динамици: 

- 30% - авансно, у року до 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора, након што 

Добављач преда Наручиоцу:  

а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  

в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о ПДВ-у 

("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке 

захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора 

о јавној набавци. Предрачун се издаје у вредности од 30% од вредности закљученог 

уговора о јавној набавци. Добављач је дужан да Наручиоцу достави предрачун у два 

примерка. 

- 40%  од укупне вредности Уговора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана предаје 

Идејног пројекта Комисији за примопредају, односно од  дана потписивања записника о 

примопредаји, након што Добављач преда Наручиоцу рачун који, поред основних 

података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ-у ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 

86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране Наручиоца, и 

то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Добављач је 

дужан да Наручиоцу достави рачун у два примерка.  

- 30% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављана позитивног извештаја 

Ревизионе комисије, након што Добављач преда Наручиоцу рачун који, поред основних 

података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 

86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране Наручиоца, и 

то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност  

предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу 

структуре цене за партију за коју Понуђач подноси понуду. Добављач је дужан да 

Наручиоцу достави рачун у два примерка.  

 

РОК 

Члан 5. 

Рок за завршетак израде Идејног пројекта је ______ дана од дана закључења овог 

уговора. 

  Наручилац има право да у писаној форми да примедбе, у року од 14 дана од 

примопредаје Идејног пројекта Комисији за примопредају. У том случају добављавач је 

обавезан да примедбе отклони у целости и нема права на продужетак рока. 

  Добављач је обавезан да поступи у складу са прелиминарним извештајем Ревизиoне 

комисије и да примедбе и недостатке отклони у року од 28 дана. 

 

 

Члан 6. 

Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 5. овог 

Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну  у износу од 0,05% дневно, а уколико укупна 

казна пређе максимални износ од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може 

једнострано раскинути уговор. 
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Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз први наредни рачун, док 

укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку коначног 

обрачуна. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора: 

 

 Изврши у складу са одредбама Закона о планирањи и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013 и 145/2014), Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ 

бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Закона о рударству и 

геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011) и Правилника о условима 

које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног дуга („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011) и другим важећим законима, 

прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго 

поштовање професионалних правила своје струке; 

 Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора; 

 Усклади са добављачима са којима Наручилац закључи уговоре по осталим партијама 

како би предмет јавне набавке могао да чини јединствену целину; 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе финансијски и динамички 

план реализације посла; 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе решење о одговорним 

пројектантима по областима наведеним у пројектном задатку. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 8. 

Добављач је дужан дa наручиоцу достави: 

- у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa 

уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa поврaћaј aвaнсног плaћaњa, издaту у висини од 

30% од вредности закљученог уговорa, сa ПДВ-ом, сa роком вaжности 225 дана од 

дана потписивања Уговора о јавној набавци. Гaрaнција морa бити безусловна, 

плaтива нa први позив, и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности 

усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Добaвљaч може 

поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг 

коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); 

- у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa 

уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршење послa, издaту у висини од 10% 

од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности 365 дана од дана 

потписивања Уговора о јавној набавци. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива 

нa први позив, и сви елементи гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa 

конкурсном документaцијом. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо 

aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног 

квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa уговорa промене рокови 

зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење 

послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико 
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понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин 

предвиђен уговором о јaвној нaбaвци. 

Члан 9. 

 

Добављач се обавезује да поступи по примедбама Ревизионе комисије, без посебне 

накнаде, у року који је предвиђен чланом 5. став 3. овог Уговора. 

 

Члан 10. 

 

Садржај и опремање предметног Пројекта мора да буде у сагласности са пројектним 

задатком, техничким условима и законским прописима. 

 

Члан 11. 

 

Добављач се обавезује да испоручи: 

 шест примерака Идејног пројекта у штампаном облику;  

 шест примерака у електронском облику од којих је један у отвореној форми на CD-

у;  

 сепарат за тендерску документацију (по два примерка у штампаном облику на 

српском и енглеском језику и по један примерак у електронском облику на српском 

и енеглеском језику). 

 

Члан 12. 

Добављач се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током 

рада, а ни након завршетка услуге из Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим 

лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини 

било у деловима. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 13. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди документацију неопходну за 

реализацију послова из члана 2. овог Уговора. 

 

Члан 14. 

Уколико Наручилац у току израде Пројекта из члана 2. овог Уговора одустане од 

његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом 

одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења 

о одустајању. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 16. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 
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На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

 

Члан 17. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака 

за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача. 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 

Потпредседница Владе 

ДОБАВЉАЧ 

 

 

Директор: 

Проф.др Зорана Михајловић  
 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће да буде закључен са 

изабраним понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне 

набавке доставити доказ негативне референце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Модел уговорa ПОНУЂАЧ морa дa:                                                                           

- попуни,  

- печaтом оверии потпише свaку стрaну 

чиме потврђује дa прихвaтa елементе моделa уговорa 
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VII-2  МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, 

ПАРТИЈА 2 - Деоница 2. 

 Парагово - почетак Обилазнице Руме км 17+445,00 - км 34+205,00 ''ПП-ДП21'' (км 

9+240 - 26+000,00 ''ГП-ДП21''), Л = 16,760 км 
 

 

 

Закључен између уговорних страна: 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, 

Београд, Немањина 22-26, матични број 17855212, ПИБ 108510088, број рачуна 840-1620-21, 

које заступа проф. др Зорана Михајловић(у даљем тексту: Наручилац) 

 

А.УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ПОНУДУ САМОСТАЛНО: 

 

________________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

 

когa зaступa  __________________________________________(у дaљем тексту: Добaвљaч) 

                                        (Име, презиме и функцијa) 

 

Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 

________________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

 

Когa зaступa  __________________________________________ (у дaљем тексту: Добaвљaч) 

                                       (Име, презиме и функцијa) 

 

Добaвљaч је извршење јaвне нaбaвке делимично поверио подизвођaчу 

________________________________________________________________________________ 

(Нaзив подизвођaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични 

број, ПИБ) 

 

когa зaступa  _______________________________________(у дaљем тексту: Подизвођaч) 

                                            (Име, презиме и функцијa) 

 

В.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА): 

 

групе понуђaчa који су се нa основу Спорaзумa број ....... од ......, међусобно и премa 

Нaручиоцу обaвезaли нa извршење предметне јaвне нaбaвке, тј овог Уговорa: 

 

1.______________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

кaо члaн групе који је носилaц послa, односно који је поднео понуду и који ће зaступaти 

групу понуђaчa пред Нaручиоцем и који ће у име групе понуђaчa потписaти уговор, когa  

зaступa  ______________________________________________  (у дaљем тексту: Добaвљaч) 

                                          (Име, презиме и функцијa) 
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2.______________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

кaо члaн групе који ће дaти средство обезбеђењa/који ће издaти рaчун, когa зaступa  

 

__________________________________________ 

(Име, презиме и функцијa) 
 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/12 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

услуга – Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, 

спровео отворени поступак јавне набавке услуга; 

 да је Добављач дана ____________2015. године, доставио понуду број 

_________________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2015. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној набавци. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет уговора је Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума,  

Деоница 2. -Парагово - почетак Обилазнице Руме км 17+445,00 - км 34+205,00 ''ПП-

ДП21'' (км 9+240 - 26+000,00 ''ГП-ДП21''), Л = 16,760 км, у складу са Пројектним задатком 

из Поглавља II конкурсне документације. 

 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 цена услуге израде Идејног пројекта из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим 

трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од ________________________ 

динара; 

 порез на додату вредност у износу од ___________________ динара; 

Укупна уговорена цена износи ___________________________ динара 

 

(словима: ______________________________________________________ динара). 

 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 3. 

овог Уговора да буде извршена према следећој динамици: 
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- 30% - авансно, у року до 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора, након што 

Добављач преда Наручиоцу:  

а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  

в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о ПДВ-у 

("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке 

захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора 

о јавној набавци. Предрачун се издаје у вредности од 30% од вредности закљученог 

уговора о јавној набавци. Добављач је дужан да Наручиоцу достави предрачун у два 

примерка. 

- 40%  од укупне вредности Уговора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана предаје 

Идејног пројекта Комисији за примопредају, односно од  дана потписивања записника о 

примопредаји, након што Добављач преда Наручиоцу рачун који, поред основних 

података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ-у ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 

86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране Наручиоца, и 

то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Добављач је 

дужан да Наручиоцу достави рачун у два примерка.  

- 30% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављана позитивног извештаја 

Ревизионе комисије, након што Добављач преда Наручиоцу рачун који, поред основних 

података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 

86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране Наручиоца, и 

то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност  

предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу 

структуре цене за партију за коју Понуђач подноси понуду. Добављач је дужан да 

Наручиоцу достави рачун у два примерка.  

 

РОК 

Члан 5. 

Рок за завршетак израде Идејног пројекта је ______ дана од дана закључења овог 

уговора. 

  Наручилац има право да у писаној форми да примедбе, у року од 14 дана од 

примопредаје Идејног пројекта Комисији за примопредају. У том случају добављавач је 

обавезан да примедбе отклони у целости и нема права на продужетак рока. 

  Добављач је обавезан да поступи у складу са прелиминарним извештајем Ревизиoне 

комисије и да примедбе и недостатке отклони у року од 28 дана. 

Члан 6. 

Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 5. овог 

Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну  у износу од 0,05% дневно, а уколико укупна 

казна пређе максимални износ од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може 

једнострано раскинути уговор. 

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз први наредни рачун, док 

укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку коначног 

обрачуна. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора: 
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 Изврши у складу са одредбама Закона о планирањи и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013 и 145/2014), Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ 

бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Закона о рударству и 

геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011) и Правилника о условима 

које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног дуга („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011) и другим важећим законима, 

прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго 

поштовање професионалних правила своје струке; 

 Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора; 

 Усклади са добављачима са којима Наручилац закључи уговоре по осталим партијама 

како би предмет јавне набавке могао да чини јединствену целину; 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе финансијски и динамички 

план реализације посла; 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе решење о одговорним 

пројектантима по областима наведеним у пројектном задатку. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 8. 

Добављач је дужан дa наручиоцу достави: 

- у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa 

уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa поврaћaј aвaнсног плaћaњa, издaту у висини од 

30% од вредности закљученог уговорa, сa ПДВ-ом, сa роком вaжности 225 дана од 

дана потписивања Уговора о јавној набавци. Гaрaнција морa бити безусловна, 

плaтива нa први позив, и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности 

усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Добaвљaч може 

поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг 

коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); 

- у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa 

уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршење послa, издaту у висини од 10% 

од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности 365 дана од дана 

потписивања Уговора о јавној набавци. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива 

нa први позив, и сви елементи гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa 

конкурсном документaцијом. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо 

aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног 

квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa уговорa промене рокови 

зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење 

послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико 

понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин 

предвиђен уговором о јaвној нaбaвци. 

 

Члан 9. 

 

Добављач се обавезује да поступи по примедбама Ревизионе комисије, без посебне 

накнаде, у року који је предвиђен чланом 5. став 3. овог Уговора. 

 

Члан 10. 
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Садржај и опремање предметног Пројекта мора да буде у сагласности са пројектним 

задатком, техничким условима и законским прописима. 

 

Члан 11. 

 

Добављач се обавезује да испоручи: 

 шест примерака Идејног пројекта у штампаном облику;  

 шест примерака у електронском облику од којих је један у отвореној форми на CD-

у;  

 сепарат за тендерску документацију (по два примерка у штампаном облику на 

српском и енглеском језику и по један примерак у електронском облику на српском 

и енеглеском језику). 

 

Члан 12. 

Добављач се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током 

рада, а ни након завршетка услуге из Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим 

лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини 

било у деловима. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 13. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди документацију неопходну за 

реализацију послова из члана 2. овог Уговора. 

 

Члан 14. 

Уколико Наручилац у току израде Пројекта из члана 2. овог Уговора одустане од 

његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом 

одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења 

о одустајању. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 16. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

 

Члан 17. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака 

за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача. 
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НАРУЧИЛАЦ 

 

 

Потпредседница Владе 

ДОБАВЉАЧ 

 

 

Директор: 

Проф.др Зорана Михајловић  
 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће да буде закључен са 

изабраним понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне 

набавке доставити доказ негативне референце. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел уговорa ПОНУЂАЧ морa дa:                                                                           

- попуни,  

- печaтом оверии потпише свaку стрaну 

чиме потврђује дa прихвaтa елементе моделa уговорa 
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 VII-3  МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, 

ПАРТИЈА 3 - Деоница 3. 

Петља ''Каћ'' - Петроварадин (петља ''Аутопут Е-75'') км 0+000,00 - км 6+900,00 ''ПП-

ДП21'', Л = 6,900 Км 
  

 

Закључен између уговорних страна: 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, 

Београд, Немањина 22-26, матични број 17855212, ПИБ 108510088, број рачуна 840-1620-21, 

које заступа проф. др Зорана Михајловић(у даљем тексту: Наручилац) 

 

А.УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ПОНУДУ САМОСТАЛНО: 

 

________________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

 

когa зaступa  __________________________________________(у дaљем тексту: Добaвљaч) 

                                        (Име, презиме и функцијa) 

 

Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 

________________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

 

Когa зaступa  __________________________________________ (у дaљем тексту: Добaвљaч) 

                                       (Име, презиме и функцијa) 

 

Добaвљaч је извршење јaвне нaбaвке делимично поверио подизвођaчу 

________________________________________________________________________________ 

(Нaзив подизвођaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични 

број, ПИБ) 

 

когa зaступa  _______________________________________(у дaљем тексту: Подизвођaч) 

                                            (Име, презиме и функцијa) 

 

В.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА): 

 

групе понуђaчa који су се нa основу Спорaзумa број ....... од ......, међусобно и премa 

Нaручиоцу обaвезaли нa извршење предметне јaвне нaбaвке, тј овог Уговорa: 

 

1.______________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

кaо члaн групе који је носилaц послa, односно који је поднео понуду и који ће зaступaти 

групу понуђaчa пред Нaручиоцем и који ће у име групе понуђaчa потписaти уговор, когa  

зaступa  ______________________________________________  (у дaљем тексту: Добaвљaч) 

                                          (Име, презиме и функцијa) 
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2.______________________________________________________________________________ 

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 

ПИБ) 

кaо члaн групе који ће дaти средство обезбеђењa/који ће издaти рaчун, когa зaступa  

 

__________________________________________ 

(Име, презиме и функцијa) 
 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/12 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

услуга – Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, 

спровео отворени поступак јавне набавке услуга; 

 да је Добављач дана ____________2015. године, доставио понуду број 

_________________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

   да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2015. 

године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној набавци. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог Уговора је Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-

Рума,  Деоница 3. - Петља ''Каћ'' - Петроварадин (петља ''Аутопут Е-75'') км 0+000,00 - 

км 6+900,00 ''ПП-ДП21'', Л = 6,900 км, у складу са Пројектним задатком из Поглавља II 

конкурсне документације. 

 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 цена услуге израде Идејног пројекта из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим 

трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од ________________________ 

динара; 

 порез на додату вредност у износу од ___________________ динара; 

Укупна уговорена цена износи ___________________________ динара 

 

(словима: ______________________________________________________ динара). 

 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 3. 

овог Уговора да буде извршена према следећој динамици: 
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- 30% - авансно, у року до 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора, након што 

Добављач преда Наручиоцу:  

а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  

в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о ПДВ-у 

("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке 

захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора 

о јавној набавци. Предрачун се издаје у вредности од 30% од вредности закљученог 

уговора о јавној набавци. Добављач је дужан да Наручиоцу достави предрачун у два 

примерка. 

- 40%  од укупне вредности Уговора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана предаје 

Идејног пројекта Комисији за примопредају, односно од  дана потписивања записника о 

примопредаји, након што Добављач преда Наручиоцу рачун који, поред основних 

података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ-у ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 

86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране Наручиоца, и 

то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Добављач је 

дужан да Наручиоцу достави рачун у два примерка.  

- 30% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављана позитивног извештаја 

Ревизионе комисије, након што Добављач преда Наручиоцу рачун који, поред основних 

података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 

86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране Наручиоца, и 

то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност  

предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу 

структуре цене за партију за коју Понуђач подноси понуду. Добављач је дужан да 

Наручиоцу достави рачун у два примерка.  

 

РОК 

Члан 5. 

Рок за завршетак израде Идејног пројекта је ______ дана од дана закључења овог 

уговора. 

  Наручилац има право да у писаној форми да примедбе, у року од 14 дана од 

примопредаје Идејног пројекта Комисији за примопредају. У том случају добављавач је 

обавезан да примедбе отклони у целости и нема права на продужетак рока. 

  Добављач је обавезан да поступи у складу са прелиминарним извештајем Ревизиoне 

комисије и да примедбе и недостатке отклони у року од 28 дана. 

Члан 6. 

Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 5. овог 

Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну  у износу од 0,05% дневно, а уколико укупна 

казна пређе максимални износ од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може 

једнострано раскинути уговор. 

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз први наредни рачун, док 

укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку коначног 

обрачуна. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора: 
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 Изврши у складу са одредбама Закона о планирањи и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 

72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 

50/2013-одлука УС, 98/2013 и 145/2014), Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ 

бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Закона о рударству и 

геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011) и Правилника о условима 

које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног дуга („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011) и другим важећим законима, 

прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго 

поштовање професионалних правила своје струке; 

 Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора; 

 Усклади са добављачима са којима Наручилац закључи уговоре по осталим партијама 

како би предмет јавне набавке могао да чини јединствену целину; 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе финансијски и динамички 

план реализације посла; 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе решење о одговорним 

пројектантима по областима наведеним у пројектном задатку. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 8. 

Добављач је дужан дa наручиоцу достави: 

- у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa 

уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa поврaћaј aвaнсног плaћaњa, издaту у висини од 

30% од вредности закљученог уговорa, сa ПДВ-ом, сa роком вaжности 225 дана од 

дана потписивања Уговора о јавној набавци. Гaрaнција морa бити безусловна, 

плaтива нa први позив, и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности 

усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Добaвљaч може 

поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг 

коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); 

- у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa 

уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршење послa, издaту у висини од 10% 

од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности 365 дана од дана 

потписивања Уговора о јавној набавци. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива 

нa први позив, и сви елементи гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa 

конкурсном документaцијом. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо 

aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног 

квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa уговорa промене рокови 

зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење 

послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико 

понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин 

предвиђен уговором о јaвној нaбaвци. 

-  

Члан 9. 

 

Добављач се обавезује да поступи по примедбама Ревизионе комисије, без посебне 

накнаде, у року који је предвиђен чланом 5. став 3. овог Уговора. 

 

Члан 10. 
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Садржај и опремање предметног Пројекта мора да буде у сагласности са пројектним 

задатком, техничким условима и законским прописима. 

 

Члан 11. 

 

Добављач се обавезује да испоручи: 

 шест примерака Идејног пројекта у штампаном облику;  

 шест примерака у електронском облику од којих је један у отвореној форми на CD-

у;  

 сепарат за тендерску документацију (по два примерка у штампаном облику на 

српском и енглеском језику и по један примерак у електронском облику на српском 

и енеглеском језику). 

 

Члан 12. 

Добављач се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током 

рада, а ни након завршетка услуге из Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим 

лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини 

било у деловима. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 13. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди документацију неопходну за 

реализацију послова из члана 2. овог Уговора. 

 

Члан 14. 

Уколико Наручилац у току израде Пројекта из члана 2. овог Уговора одустане од 

његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом 

одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења 

о одустајању. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 16. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

 

Члан 17. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака 

за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача. 
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НАРУЧИЛАЦ 

 

 

Потпредседница Владе 

ДОБАВЉАЧ 

 

 

Директор 

Проф.др Зорана Михајловић  
 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће да буде закључен са 

изабраним понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор 

о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне референце. 
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VIII-1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 - ДЕОНИЦУ_1. 
 

1. Основе за пројектовање     

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а  

 

2. Грађевински пројекат  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

3. Инжењерско - геолошки и геотехнички услови 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

4. Саобраћајне анализе и прогнозе    

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а  

 

5. Анализе хидрауличких параметара 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

6. Коловозна конструкција 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

7. Регулација водотокова 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

8. Инжењерске конструкције и објекти 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

9. Мостови 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

10. Тунели 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

11. Студија о процени утицаја на животну средину 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

12. Саобраћајна сигнализација и опрема 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

13. Техничка инфраструктура 
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_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

14. Уређење путног појаса   

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

15. Геодетски радови    

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

16. Експропријација  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

17. Организација и технологија извођења радова  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

18. Студија оправданости  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

19. Сепарат за тендерску документацију  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

 

                                            УКУПНО :     _________________ динара  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће за сваку од 19 наведених тачки 

уписати колико износи део уговорене цене без ПДВ-а, док ће у позицији – УКУПНО уписати 

укупан износ уговорене цене, сви позиција од 1 до 19, без  ПДВ-а, који треба да буде плаћен 

након извршења целокупне јавне набавке. 

Уколико понуђач даје понуду за више деоница у овој набавци потребно је овај образац 

копирати у онолико примерака колико ће понудити. 

 

     

 

У _______________ дана _________ 2015.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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VIII-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2 - ДЕОНИЦУ_2. 

 

1. Основе за пројектовање     

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а  

 

2. Грађевински пројекат  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

3. Инжењерско - геолошки и геотехнички услови 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

4. Саобраћајне анализе и прогнозе    

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а  

 

5. Анализе хидрауличких параметара 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

6. Коловозна конструкција 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

7. Регулација водотокова 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

8. Инжењерске конструкције и објекти 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

9. Мостови 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

10. Тунели 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

11. Студија о процени утицаја на животну средину 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

12. Саобраћајна сигнализација и опрема 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

13. Техничка инфраструктура 
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_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

14. Уређење путног појаса   

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

15. Геодетски радови    

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

16. Експропријација  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

17. Организација и технологија извођења радова  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

18. Студија оправданости  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

19. Сепарат за тендерску документацију  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

 

                                            УКУПНО :     _________________ динара  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће за сваку од 19 наведених тачки 

уписати колико износи део уговорене цене без ПДВ-а, док ће у позицији – УКУПНО уписати 

укупан износ уговорене цене, сви позиција од 1 до 19, без  ПДВ-а, који треба да буде плаћен 

након извршења целокупне јавне набавке. 

Уколико понуђач даје понуду за више деоница у овој набавци потребно је овај образац 

копирати у онолико примерака колико ће понудити. 

 

     

 

У _______________ дана _________ 2015.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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VIII-3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3 -  ДЕОНИЦУ_3. 
 

1. Основе за пројектовање     

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а  

 

2. Грађевински пројекат  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

3. Инжењерско - геолошки и геотехнички услови 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

4. Саобраћајне анализе и прогнозе    

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а  

 

5. Анализе хидрауличких параметара 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

6. Коловозна конструкција 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

7. Регулација водотокова 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

8. Инжењерске конструкције и објекти 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

9. Мостови 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

10. Тунели 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

11. Студија о процени утицаја на животну средину 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

12. Саобраћајна сигнализација и опрема 

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

13. Техничка инфраструктура 
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_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

14. Уређење путног појаса   

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

15. Геодетски радови    

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

16. Експропријација  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

17. Организација и технологија извођења радова  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

18. Студија оправданости  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 

 

19. Сепарат за тендерску документацију  

 

_____________________________________динара, без ПДВ-а 
 

 

 

 

                                            УКУПНО :     _________________ динара  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће за сваку од 19 наведених тачки 

уписати колико износи део уговорене цене без ПДВ-а, док ће у позицији – УКУПНО уписати 

укупан износ уговорене цене, сви позиција од 1 до 19, без  ПДВ-а, који треба да буде плаћен 

након извршења целокупне јавне набавке. 

Уколико понуђач даје понуду за више деоница у овој набавци потребно је овај образац 

копирати у онолико примерака колико ће понудити. 

 

     

 

У _______________ дана _________ 2015.г. 

 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2015.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________, 

[навести назив понуђача], даје:  

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке услуга – Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда 

Нови Сад-Рума, ЈН бр. 24/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2015.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

 

М.П. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

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

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуга – Израда идејног пројекта за брзу 

саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, ЈН бр. 24/2015, поштовао је обавезе које 

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

заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

У _______________ дана _________ 2015.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају да буду потписане од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
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XII OБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦУ ПОНУЂАЧА  
 

 

     Назив Наручиоца _____________________________________, улица _______________ 

број ____, матични број _________________, ПИБ _________________, кога заступа 

______________________________  

 

 

Овим потврђујемо да је   

 

 

 __________________________________________________________________  

          (Уписати назив, адресу и матичнии број добављача за кога се издаје потврда) 

 

 

Као Пројектант квалитетно и у уговореном року израдио пројектну документацију (оверену 

од ревизионе комисије и/или техничке контроле) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(да је израдио техничке документације или вршио техничке контроле главних пројеката за 

саобраћајнице и објекте (мостови и тунели) на државним путевима I и II) 

 

укупна дужина пута/моста/тунела ____________________________  

 

 

датум завршетка пројекта_____________________ 

 

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 

користити.  

 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 

наведени подаци тачни.  

 

 

Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон: ______________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица __________________________  

 

 

М.П. 

 

Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 

прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 

Потврде.
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