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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем 

тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 01-01-24/2018.-1 од 08.06.2018. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број 01-01-24/2018._3 од 08.06.2018. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

НАБАВКА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР'', ВРШАЦ 

ЈН број 01-01-24/2018. 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок испоруке/извршења 

4-15 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство 

како се доказује испуњеност услова 
16-18 

IV Критеријум за доделу уговора 19 

V Обрасци  20-39 

VI Модел уговора 40-46 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 47-53 

 

 
Укупан број страна Конкурсне документације: 53 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА  

ЈКП „Други октобар“ (у даљем тексту: Наручилац) 

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26  

Интернет страница: www.октобар.цо.рс 
Врста Наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА/ЦИЉ ПОСТУПКА  

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке. 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења Уговора са једним Добављачем. 

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Добра. Урбани мобилијар и дечија игралишта. 

Назив и ознака из општег речника набавке:37535200 - Опрема за дечија игралишта,45112711 – Радови на 

пејзажном уређивању паркова. 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. КОНТАКТ  

Особа за контакт:Биљана Станић Којчић, за техничка/стручна питања, Снежана Барић за правна 

питања. 

Адреса: 26300 Вршац, Стевана Немање 26. 

E-mail: javne.nabavke@oktobar.rs.  

Радно време Наручиоца је од 07.00 до 15.00 часова, од понедељка до петка.  

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом, радним данима 

у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. ЗЈН). 

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена 

Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана. 

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране захтева да на 

исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као 

доказ да је извршено достављање. 

 

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs и 

интернет странице Наручиоца  www.oktobar.co.rs.  

 

6. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Рок за достављање понуда је 10 (десет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, односно до 18.06.2018. године до 10.00 часова. 

Понуде се достављају поштом на адресу Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26 или предају 

непосредно. 

 

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Јавно отварање понуда обавиће се дана 18.06.2018. године са почетком у 10.30 часова, у просторијама 

Наручиоца: 26300 Вршац, Стевана Немање 26 (Свечана сала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.oktobar.co.rs/


4/53 

Пречишћена Конкурсна документација ЈН број 01-01-24/2018. 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС/СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЛОКАЦИЈА 

У циљу подизања животног стандарда на нивоу целог града Вршца, као и обогаћивање урбаних садржаја 

у појединим деловима града Наручилац се одлучио за следеће локације: 

 

ПОПИС ЛОКАЦИЈА/МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 

ЛОКАЦИЈА 1. Гудурички пут (Подвршанска) 

 

Планирано дечије игралиште се налази на градској парцели КП 27942 КО Вршац. У овом делу Вршца не 

постоји дечије игралиште, те је одлучено да се на предметној парцели постави дечије игралиште. 

Парцела је правоугаоног облика ширине 13.8м и дужине 150.3м. Због изражене дужине игралиште се 

поставља у првом делу парцеле, док у дну се оставља слободан простор за накнадну изградњу додатних 

садржаја (терен за игру са лоптом или ливада са головима за мали фудбал...). Терен је у благом нагибу па 

је површина игралишта подељена у четири поља са одговарајућом подлогом. Пројектом је предвиђена 

ограда на металним стубићима са испуном од круте жице и улазом – капијом, чиме се постиже боља 

безбедност корисника на дечијем игралишту. Наручиоцу се оставља простор да између поља угради 

клупе за седење и корпе за отпатке. Препоручује се садња средњег и високог растиња како би се простор 

оплеменио. 

 

ЛОКАЦИЈА 2. Трг Константина Спајића 

 

На локацији се налази руинирано дечије игралиште које није могуће поправити и довести у исправно 

стање, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 и 1177. Потребно је демонтирати постојећу опрему и 

очистити терен од бетонских остатака претходне опреме (обавеза Наручиоца). Пројектовано игралиште 

је димензија 12 x 8 м на гуменој подлози. Садржи 6 реквизита ближе специфицираних у графичкој 

документацији. Игралиште је потребно оградити жичаном оградом на металним стубићима са једним 

вратима за улаз/излаз са игралишта. Ограда је неопходна због близине саобраћајнице. Неопходно је да у 

игралишту и или ван игралишта Наручилац обезбеди клупу за седење и корпу за отпатке (ђубријеру). 

 

ЛОКАЦИЈА 3. Стеријино сокаче 

 

Недавном реконструкцијом Стеријиног сокачета предвиђен је простор за дечију игру, односно дечије 

игралиште. Пројектовано је игралиште димензија 12,2 x 10,3 м на гуменој подлози. Садржи седам 

реквизита ближе специфираној у графичкој документацији. Игралиште је потребно оградити жичаном 

оградом на металним стубићима са једним вратима за улаз/излаз са игралишта. Ограда је неопходна због 

близине саобраћајнице. Неопходно је да у игралишту и или ван игралишта Наручилац обезбеди клупу за 

седење и корпу за отпатке (ђубријеру). 

 

ЛОКАЦИЈА 4.  Ђуре Јакшића 

 

Локација Ђуре Јакшића је недавно реконструисана са остављеним просторима за дечију игру која је 

замишљена на више мањих пунктова. Из тог разлога пројектовано је три поља на коме се налази један 

реквизит. Свако поље је обезбеђено платоом са подлогом која ублажава удар, оивичено ивичњаком. 

Гумена подлога мора бити стабилна и равна, а поставља се преко бетонске подлоге дебљине 10 цм. Сви 

реквизити су анкеровани у АБ плочу.  

 

Реквизити и опрема својим функционалним и естетским карактеристикама задовољава 

најстроже безбедносне критеријуме, а све у складу са важећим Стандардима за опрему СРПС ЕН 1176 и 

подлогу СРПС ЕН 1177. Производни програм је прилагођен циљаним групама корисника – дечија 

популација. Опрема је прилагођена за две основне групе деце. Опрема се пројектује за децу узраста од 3 

до 10 година и  предвиђена је за све отворене површине које испуњавају минимум потребних захтева за 

безбедну игру. Опрема се поставља на отвореним, јавним површинама, при чему је планирана 

материјализација отпорна на атмосферске утицаје. Квалитет материјала и спојева елемената су посебно 

заштићена на антивандал утицаје. 
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Након завршетка извођења радова, а пре стављања у употребу дечијег игралишта обавезно 

извршити контролисање опреме и подлоге на усклађеност са референтним Стандардима што се доказује 

издатим „Сертификатом о контролисању безбедности опреме и подлоге“ издате од стране контролног 

тела.  

МАТЕРИЈАЛИ 

Сви предвиђени материјали који се користе за израду сваког појединачног реквизита су највећег 

квалитета и поред тога су потпуно нешкодљиви за дечију употребу. Као најзначајнији материјал који се 

употребљава за израду се издваја водоотпорни шпер обрађен специјалним основним и завршним бојама 

намењеним изузетно захтевним атмосферским условима, као и местима са изузетно високим степеном 

трења. Као други најзначајнији материјал се издваја ламелирано четинарско дрво, обрађено потребним 

заштитним и декоративним бојама. Подједнако употребљаван материјал јесте и челик, који је обрађен 

специјалним заштитама намењеним тој врсти материјала као и високорезистентним лаком. Нерђајући 

челик или inox је у употреби код свих елемената код којих се захтева изузетна отпорност, као што је то 

на пример клизна раван тобогана. Такође се уграђује низ елемената од полипропилена и полиетилена 

који се користе у сврху заштите потенцијално опасних елемената, али и као и “антивандал” заштита 

појединих делова. 

ПОДЛОГА 

Гумене плоче димензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине) од мешавине рециклиране 

гуме (гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама. Доњи 

слој од црног гранулата а горњи, завршни слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити 

израђене у свему у складу са провереним технолошким процесом који се доказује Сертификатом који 

издаје овлашћена лабораторија, односно овлашћено сертификационо тело у складу са СРПС ЕН 1176 

односно 1177 стандардом. Боја - црвена (бордо), густина 900-1000 кг/м3 и растер (дубина) 12-15мм.  

 Гаранција на гумене плоче мора бити најмање 24 календарска месеца. Плоче се постављају 

преко бетонске подлоге коју обезбеђује Наручилац, са ивичњаком. Бетонска плоча на тлу је упуштена у 

односу на ивичњак 4цм (+/-0.5цм). Гумене плоче се постављају по целој површини планираног терена за 

игру. Спојеви требају да буду равни, једнаки, без неравнина и оштећења. Подлога за постављање 

гумених плоча је армирано бетонска дебљине 10 цм марке бетона МБ25 и арматурна мрежа Q188 целом 

површином игралишта. Бетонска подлога се поставља на слоју набијеног шљунка дебљине 10цм. Ивице 

терена за игру обрадити ивичњаком. 

ОПРЕМА 

Опрема дечијих игралишта је намењена јавном коришћењу дечије популације. Димензије 

опреме и њених делова морају да испуњавају стандарде СРПС ЕН 1176 и СРПС ЕН 1177. Опрема мора 

да буде отпорна на атмосферске утицаје, са антивандал заштитом. Уградња опреме мора да задовољи 

безбедносне зоне око реквизита, као и да буде стабилна. Завршна боја мора бити отпорна на 

атмосферске и друге утицаје, а уједно не отровна за кориснике. Дрвени елементи опреме не смеју имати 

директан контакт са подлогом.  

 

1. КЛАЦКАЛИЦА НА ОПРУГАМА ЗА ЧЕТВОРО ДЕЦЕ  

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Подконструкција треба да буде 

израђена од  дебелозидних кутијастих челичних профила димензија не мањих од 100x40 мм са 

вертикалним носачима клацкалице израђеним од дебелозидних кутијастих челичних профила димензија 

не мањих од 80x40мм. 

Покретна челична подконструкција треба да буде израђена од две узајамно и паралелно 

повезане обујмице од челичног лима дебљине не мање од 3мм кроз које пролазе дрвене греде за коју је 

трајно спојено лежиште за осовину око које клацкалица ради. Осовина треба да буде израђена од 

нерђајућег челика чији пречник не сме бити мањи од 40мм. Лежиште за осовину на својим крајевима 

треба да има ослонце у којима осовина ради приликом рада клацкалице а који су израђени од 

полиамидне пластике. Веза између подконструкције и покретне подконструкције тј. осовине треба да 

буте остварена путем вијака не тањих од 20мм. Сви челични делови осим осовине требају се урадити са  

извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након 

чега се додатно лакира и пече у посебној пећи. 

Опруге морају бити израђене од опружног челика дебљине 20мм и пречника не мањег од 150мм. 

Везивање опруга треба да буде за покретну поконструкцију путем посебних профилисаних плоча или 

посебних алки са наврткама а заштитна и завршна обрада као и за остале челичне делове. 



6/53 

Пречишћена Конкурсна документација ЈН број 01-01-24/2018. 

 

Руде клацкалице димензија минимум 12x10цм треба да буду ламелиране, од врсте дрвета које се 

користи у грађевинарству ( бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све површине дрвених греда 

потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду треба извршити 

импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошким  лаком у три премаза.  

Дрвени бочни панели од којих су израђени  носачи рукохвата клацкалице треба да буду од 

вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или 

дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице 

заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два 

слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се 

извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка 

дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед. 

Рукохвати треба да буду израђени од нерђајућег челика пречника 40мм углављени у посебне 

пластичне прихванике. 

Седишта клацкалице и централна платформа требају бити од вишеслојног плочастог материјала 

отпорног на атмосфералије ( „водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 

мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су 

заштићене импрегнационим средством и квалитетним завршним лаком. 

Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда 

морају бити скривени под заобљене пластичне капице. Гаранција на реквизит мора бити најмање 24 

календарска месеца. 

2. КУЋИЦА СА ДВА ОТВОРА ЗА УЛАЗ/ИЗЛАЗ И ДЕЛОМ ЗА ПРОВЛАЧЕЊЕ 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Дрвене подконструкције 

димензија минимум 10x8цм треба да буду ламелиране, од врсте дрвета које се користи у грађевинарству 

( бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све површине дрвених греда потпуно глатке, са 

заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду треба извршити импрегнационим средством а 

након тога квалитетним еколошким лаком у  три премаза.  

Део за провлачење треба да буде у виду пластичне цеви унутрашњег пречника не мањег од 

500мм и дебљине зида не мање од 10 мм.  

Дрвени панели који учвршћују дрвену подконструкцију треба да буду од вишеслојног плочастог 

материјала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне 

дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна 

обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са 

заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити 

квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а 

која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед. 

Под треба да буде од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије 

(„водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, пресвученог 

специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене специјалним 

импрегнационим средством. 

Кров треба да буде израђен од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије ( „ 

водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм, са заобљеним, глатким 

ивицама који је заштићен специјалним импрегнационим средством. Дрвени панели који учвршћују 

дрвену подконструкцију морају бити узајамно повезани/укрућени цевима од нерђајућег челика пречника 

40мм углављени у посебне пластичне прихванике. Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и 

представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 

Гаранција на реквизит мора бити најмање 24 календарска месеца. 

3. ЛУЧНА ПЕЊАЛИЦА 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Два лука од дебелозидних 

челичних (или прохромских ) цеви пречника не мањег од 60мм и полупречника до 3000мм се постављају 

паралелно у основи док су на врху чврсто спојени. Између лукова попречно су заварене цеви пречника 

33мм на узајамном растојању који одговара стандарду. 

Простор унутар лука испуњен је плочама од водоотпорног шпера брезе са противклозном 

фолијом на којима су причвршћена хватишта за слободно пењање. Завршна обрада треба се извршити 
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квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства ( 

боје за ауто индустрију ) а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед ( ово је за 

челичну варијанту). 

Пењалица може бити израђена у две варијанте, од нерђајућег челика или од челика. Сви 

завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити 

скривени под заобљене пластичне капице. Гаранција на реквизит мора бити најмање 24 календарска 

месеца. 

4. МЕТАЛНА КЛАЦКАЛИЦА КРИВА (300цм x 75цм x 46цм) 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Подконструкција ( вертикални 

носачи ) треба да буде израђена од дебелозидних кутијастих челичних профила димензија не мањих од 

80x40мм.  Руда клацкалице треба да буде израђена од дебелозидне челичне цеви пречника не мањег од 

60мм за који је трајно спојено лежиште за осовину око које клацкалица ради. Руда треба бити повијена 

по хоризонталној оси у два лука супротних смерова полупречника 45цм. 

Осовина треба да буде израђена од нерђајућег челика и не сме бити мањег пречника од 40мм. 

Лежиште за осовину треба да буде израђено од дебелозидне челичне цеви пречника не мањег од 76мм 

које на својим крајевима треба да има ослонце у којима осовина ради приликом рада клацкалице а који 

су израђени од полиамидне пластике. Веза између подконструкције и руде тј. осовине треба да буте 

остварена путем вијака не тањих од 20мм. Сви челични делови осим осовине требају се урадити са  

извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након 

чега се додатно лакира и пече у посебној пећи. 

Дрвени панели од којих су израђена седишта клацкалице треба да буду од вишеслојног 

плочастог материјала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе 

минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. 

Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога 

са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити 

квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а 

која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед. 

Централна платформа треба бити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на 

атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, 

пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене 

импрегнационим средством и квалитетним завршним лаком. Сви завртњи и вијци који су доступни 

корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне 

капице. Гаранција на реквизит мора бити најмање 24 календарска месеца. 

5. МЕТАЛНА КЛАЦКАЛИЦА 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Подконструкција ( вертикални 

носачи ) треба да буде израђена од дебелозидних кутијастих челичних профила димензија не мањих од 

80x40мм.  

Руда клацкалице треба да буде израђена од дебелозидне челичне кутије 6цм x 4цм за који је 

трајно спојено лежиште за осовину око које клацкалица ради. Осовина треба да буде израђена од 

нерђајућег челика и не сме бити мањег пречника од 40мм. 

Лежиште за осовину треба да буде израђено од дебелозидне челичне цеви пречника не мањег од 

76мм које на својим крајевима треба да има ослонце у којима осовина ради приликом рада клацкалице а 

који су израђени од полиамидне пластике. Веза између подконструкције и руде тј. осовине треба да буте 

остварена путем вијака не тањих од 20мм. Сви челични делови осим осовине требају се урадити са  

извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након 

чега се додатно лакира и пече у посебној пећи. 

Дрвени панели од којих су израђена седишта клацкалице треба да буду од вишеслојног 

плочастог материјала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе 

минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. 

Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога 

са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити 

квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а 

која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед. 

Централна платформа треба бити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на 

атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, 
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пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене 

импрегнационим средством и квалитетним завршним лаком. Сви завртњи и вијци који су доступни 

корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне 

капице. Гаранција на реквизит мора бити најмање 24 календарска месеца. 

6. МЕТАЛНА ЉУЉАШКА СА ДВА СЕДИШТА  

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Подконструкција од челичних 

цевних профила треба да буде израђена тако да омогућава стабилност али и еластичност реквизита 

пречника не мањег од 6цм, са извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје 

електростатичким путем након чега се додатно лакира и пече у посебној пећи. Облик страни се 

љуљашке треба да буде експлицитног карактера. 

Носећа дрвена греда димензија минимум 12x10цм треба да буде ламелирана, од врсте дрвета 

које се користи у грађевинарству ( бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све површине дрвене 

греде потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду треба извршити 

импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошким лаком у три премаза. 

Дрвени панели треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије ( 

„ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела 

треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са 

квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у 

једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је 

отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту 

квалитетан изглед. 

Седишта љуљашке треба да буду израђена од такве врсте пластичних материјала (полиамид или 

гума) да буду отпорна на велико хабање, атмосферске утицаје и велика оптерећења. Такође, површина за 

седење треба да буде охрапављена да би се спречило проклизавање корисника. Минимална дебљина 

седишта треба да буде 20мм. Ланци на које су окачена седишта морају бити поцинковани и димензија 

алке не мање од 35мм и не тање од 6мм. 

Склопови са механизмом о које су окачени ланци требају бити израђени од  квалитетне ливене 

пластике(АБС) са интегрисаним кугличним лежајевима.  Сви завртњи и вијци који су доступни 

корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне 

капице. Гаранција на реквизит мора бити најмање 24 календарска месеца. 

7. МЕТАЛНА ВРТЕШКА  

Метална вртешка треба бити израђена од челичних дебелозидних цеви. Централна вертикална 

цев мора бити пречника минимално 100мм на коју је са доње стране основе заварена челична плоча 

дебљине 10мм и пречника 300мм са 4 рупе пречника 12,5мм које одговарају рупама на припадајућем 

механизму за окретање.  На централном стубу су са четири стране под узајамним углом од 90 степени 

заварени рукохвати-ослонци за ноге у облику хоризонталног латиничног слова У где су краци ти који су 

заварени за централни стуб. Пречник цеви рукохвата-ослонца за ноге не сме бити мањи од 60мм. Горњи 

крај централне цеви мора бити затворен и заобљен. 

Склоп са механизмом за окретање вртешке треба да садржи рукавац, главчину и два конусна 

лежаја те да по потреби може да се замени сваки појединачни део или комплетан склоп. Постоље 

механизма за окретање треба да буде у виду челичне плоче дебљине 10мм и пречника 300мм са 

одговарајућим рупама за анкеровање по упутству произвођача. 

Сви челични делови осим осовине требају се урадити са  извршеном заштитом од корозије и 

завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и пече у 

посебној пећи. Делови који су ослонци за ноге морају додатно бити премазани специјалним премазом 

отпорним на клизање и екстремно хабање. Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и 

представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 

Гаранција на металну вртешку мора бити најмање 24 календарска месеца. 

8. ЊИХАЛИЦА НА ОПРУЗИ - КОЊИЋ 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Носећи део се састоји од 

челичних плоча и опруге. Доња плоча је од челичног лима пречника 30цм дебљине 8мм. Горња плоча је 

димензија 30 x 40 цм дебљине 5 мм. Опруга је од најквалитетнијег опружног челика дебљине 20мм 

пречника 19 цм израђена у свему по стандардима за израду опруга. Веза челичних плоча и опруга је 
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остварена путем посебних прихватних плоча или путем „жабица“ величине 22 мм. Сви челични делови 

су основно и завршно обрађени висококвалитетним бојама за спољне услове. 

Дрвени панели који дефинишу изглед њихалице, треба да буду од вишеслојног плочастог 

материјала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне 

дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна 

обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са 

заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју.  

Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на 

атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан 

изглед. Седишта њихалице треба да буду израђена од такве врсте пластичних материјала(полиамид или 

гума) да буду отпорна на велико хабање, атмосферске утицаје и велика оптерећења. Такође, површина за 

седење треба да буде охрапављена да би се спречило проклизавање корисника. Минимална дебљина 

седишта треба да буде 20мм. Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају 

потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице. Гаранција на 

реквизит мора бити најмање 24 календарска месеца. 

9. ЊИХАЛИЦА НА ОПРУЗИ - ЗАТВОРЕНА 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Носећи део се састоји од 

челичних плоча и опруге. Доња плоча је од челичног лима пречника 30цм дебљине 8мм. Горња плоча је 

димензија 30 x 40 цм дебљине 5 мм. Опруга је од најквалитетнијег опружног челика дебљине 20мм 

пречника 19 цм израђена у свему по стандардима за израду опруга. Веза челичних плоча и опруга је 

остварена путем посебних прихватних плоча или путем „жабица“ величине 22 мм. Сви челични делови 

су основно и завршно обрађени висококвалитетним бојама за спољне услове. 

Дрвени панели који дефинишу изглед њихалице, треба да буду од вишеслојног плочастог 

материјала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне 

дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна 

обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са 

заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју.  

Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на 

атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан 

изглед. Седишта њихалице треба да буду израђена од такве врсте пластичних материјала(полиамид или 

гума) да буду отпорна на велико хабање, атмосферске утицаје и велика оптерећења. Такође, површина за 

седење треба да буде охрапављена да би се спречило проклизавање корисника. Минимална дебљина 

седишта треба да буде 20мм. Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају 

потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице. Гаранција на 

реквизит мора бити најмање 24 календарска месеца. 

10. КОМБИНОВАНИ РЕКВИЗИТ СА ЈЕДНОМ ПЕЊАЛИЦОМ И ТОБОГАНОМ ( ТОБОГАН КУЛА )  

висине 120цм 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Мора садржати најмање један 

тобогана и једну пењалицу. Висина платформе је 120цм. 

Дрвене подконструкције ( кула ) димензија минимум 12x10цм треба да буду ламелиране, од 

врсте дрвета које се користи у грађевинарству ( бели бор ) чија обрада треба да буде таква да су све 

површине дрвених греда потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду 

треба извршити импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошким лаком у три премаза.  

Раван пењалице треба да буде од  вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије 

( „водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, пресвучена специјалном 

противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене специјалним 

импрегнационим средством. Раван  пењалице треба да поседује посебно пројектоване отворе за прихват 

руку и ногу корисника те да омогуће моторичку вежбу и безбедно пењање.  

Рукохвати  косе пењалица треба да буду израђени од дебелозидних прохромских цеви пречника 

не мањег од 32мм, и висине не мање од 40цм гледано од газеће површине пењалице па до највише тачке 

рукохвата. Веза рукохвата и пењалица треба да буде остварена помоћу нерђајућих вијака пречника не 

мањег од 6мм. 

Подконструкција тобогана треба да буде израђена од дебелозидног кутијастог челичног 

профила димензија не мањих од 40x40мм савијена тако да у положају за коришћење омогућава раван 

зауставни део не краћи од 25цм. Клизна раван треба да буде израђена из једног комада и то од 
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нерђајућег челичног лима дебљине не мање од 1,5мм са ивицама које нису оштре и не представљају 

потенцијалну опасност за кориснике. 

Рукохват/баријера тобогана треба да буде израђен од нерђајућег челика пречника 40мм 

углављени у посебне пластичне прихватнике. Сви челични делови осим оних нерђајућих требају се 

урадити са  извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким 

путем након чега се додатно лакира и пече у посебној пећи. 

Дрвени панели који учвршћују дрвену подконструкцију треба да буду од вишеслојног плочастог 

материјала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне 

дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна 

обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са 

заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити 

квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а 

која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед. 

Под, тј. платформа, треба да буде од вишеслојног плочастог материјала отпорног на 

атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, 

пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене 

специјалним импрегнационим средством. Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и 

представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 

Гаранција на реквизит мора бити најмање 24 календарска месеца. 

11. КОМБИНОВАНИ РЕКВИЗИТ СА ЈЕДНОМ ПЕЊАЛИЦОМ И ТОБОГАНОМ ( ТОБОГАН КУЛА ) 

висине 175цм 

Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала. Мора садржати најмање један 

тобогана и једну пењалицу. Висина платформе је 175цм. Дрвене подконструкције ( кула ) димензија 

минимум 12x10цм треба да буду ламелиране, од врсте дрвета које се користи у грађевинарству ( бели 

бор ) чија обрада треба да буде таква да су све површине дрвених греда потпуно глатке, са заобљеним 

ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду треба извршити импрегнационим средством а након тога 

квалитетним еколошким лаком у три премаза.  

Раван пењалице треба да буде од  вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије 

( „водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, пресвучена специјалном 

противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене специјалним 

импрегнационим средством. Раван  пењалице треба да поседује посебно пројектоване отворе за прихват 

руку и ногу корисника те да омогуће моторичку вежбу и безбедно пењање.  

Рукохвати  косе пењалица треба да буду израђени од дебелозидних прохромских цеви пречника 

не мањег од 32мм, и висине не мање од 40цм гледано од газеће површине пењалице па до највише тачке 

рукохвата. Веза рукохвата и пењалица треба да буде остварена помоћу нерђајућих вијака пречника не 

мањег од 6мм.Подконструкција тобогана треба да буде израђена од дебелозидног кутијастог челичног 

профила димензија не мањих од 40x40мм савијена тако да у положају за коришћење омогућава раван 

зауставни део не краћи од 25цм.Клизна раван треба да буде израђена из једног комада и то од нерђајућег 

челичног лима дебљине не мање од 1,5мм са ивицама које нису оштре и не представљају потенцијалну 

опасност за кориснике. 

Рукохват/баријера тобогана треба да буде израђен од нерђајућег челика пречника 40мм 

углављени у посебне пластичне прихванике. Сви челични делови осим оних нерђајућих требају се 

урадити са  извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким 

путем након чега се додатно лакира и пече у посебној пећи. 

Дрвени панели који учвршћују дрвену подконструкцију треба да буду од вишеслојног плочастог 

материјала отпорног на атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне 

дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна 

обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са 

заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити 

квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а 

која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед. 

Под, тј. платформа, треба да буде од вишеслојног плочастог материјала отпорног на 

атмосфералије ( „ водоотпорни шпер“ ) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, 

пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене 

специјалним импрегнационим средством. Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и 
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представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице. 

Гаранција на реквизит мора бити најмање 24 календарска месеца. 

 

 

Рок испоруке добара са уградњом/извршења уговора : максимум 45 (четрдесет пет) дана од дана 

пријема комплетне документације/увођења у посао. Констатује се записнички и уписује у Грађевински 

дневник. 

 

Начин спровођења контроле: 

Израда и монтажа дечијих игралишта мора бити у складу са Пројектном документацијом и Техничким 

описима (Техничка спецификација, Поглавље II КД). 

Контролу извршења уговора и контролу квалитета врши Наручилац. Свако дечије игралиште мора 

добити Сертификат о контролисању издат од стране независног сертификационог тела. Наручилац ће 

ангажовати независно сертификационо тело, које ће за свако дечије игралиште издати Сертификат о 

контролисању, којим ће се потврдити испуњеност услова у складу са важећим стандардима за безбедност 

дечијих игралишта. Уколико је резултат контролисања незадовољавајући, Добављач ће одмах, а 

најкасније у року од 8 дана од дана пријема позива отклонити утврђене недостатке, ради понављања 

контролисања. 

 

Увид у пројектну документацију и обилазак локација: 

 Могуће је извршити увид у Техничку документацију: Идејно решење опреме за дечија игралишта као и 

обилазак локација. 

 

Увид у Техничку документацију може се извршити сваким радним даном (понедељак-петак), у радно 

време Наручиоца у периоду од 07.00 до 15.00 уз претходно најављивање електронском поштом: 

javne.nabavke@oktobar.rs (један дан пре доласка). Особа за контакт:Александар Јевремовић, 

javne.nabavke@oktobar.rs. 

 

Обилазак локације биће организован од стране Наручиоца у терминима које одреди Наручилац, о чему 

ће благовремено обавестити заинтересована лица која су извршила увид у Техничку документацију. 

Особа за контакт: Александар Јевремовић, Биљана Станић Којчић, javne.nabavke@oktobar.rs. 

 

Цена: понуђена цена је фиксна. 

 

Гарантни рок: 

Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и реквизите мора бити најмање 2 (две) године, и 

рачуна се од дана сертификације (достављања сертификата издатог од независног сертификационог 

тела). 

 

Каталог произвођача 
Обавезно је достављање Каталога произвођача (извод каталога), проспект (или другог одговарајућег 

документа) понуђене опреме са означеним техничким карактеристикама опреме које одговарају 

карактеристикама траженим Техничком спецификацијом. 

Уколико се из достављеног каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег 

документа) не могу видети све карактеристике опреме тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у 

обавези да достави Изјаву (документ), потписан и печатиран, од стране овлашћеног лица 

произвођача/овлашћеног представника произвођача/дистрибутера у коме је наведено да понуђена 

опрема поседују тражене карактеристике. 

 

 

 

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачности 

за особе са инвалидитетом. 

 

 

 

 

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је чланом 3. ЗЈН. 

 

 

mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
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ЛОКАЦИЈА 01 (Гудурички пут (Подвршанска улица) 
  
 ПРЕДМЕР РАДОВА 

Параметри  

Површина 154.48 м2 

Обим 101.00 м 

 

Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току извођења. пауш 1.00 

2 

Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на депонију  на 

удаљености од 10км. Приликом скидања хумуса, нивелисати подлогу у хоризонталу. 

Обрачун по м3 

м3 30.90 

3 
Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм испод бетонске 

плоче 
м3 15.45 

 

Подополагачки радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 

Гумене плоче димензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине) од мешавине 

рециклиране гуме (гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у 

калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од црног гранулата а горњи, завршни 

слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити израђене у свему у 

складу са провереним технолошким процесом који се доказује Сертификатом који 

издаје овлашћена лабораторија, односно овлашћено сертификационо тело у 

складу са СРПС ЕН 1176 односно 1177 стандардом. Боја - црвена (бордо), густина 

900-1000 кг/м3 и растер (дубина) 12-15мм. Гаранција на гумене плоче мора бити 

најмање 24 календарска месеца. м2 154.48 

2 

Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм са 

обореним ивицама у слој набијеног бетона. Набијени бетон за постављање 

ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 м1 101.00 

3 
Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко разастртог 

шљунка. Завршни слој бетонске подлоге изравнати - нивелисати. м3 15.45 

 

Опрема 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 
Комбиновани реквизит са једном пењалицом и тобоганом (тобоган кула) висине 

175цм ком 1.00 

2 Кућица са два отвора за улаз/излаз и делом за провлачење ком 1.00 

3 Њихалица на опрузи - затворена ком 2.00 

4 Метална клацкалица ком 1.00 

5 Њихалица на опрузи - коњић ком 2.00 

6 Метална љуљашка са два седишта ком 2.00 

7 Инфо табла ком 1.00 

8 

Штампање и монтажа плаката за инфо таблу са релевантним информацијама и 

графичким приказу елемената опреме, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 и 

1177 ком 1.00 

9 

Сертификација игралишта на усклађеност на стандарде СРПС ЕН 1176 и СРПС 

ЕН 1177 ком 1.00 

10 

Набавка, транспорт и монтажа ограде на металним стубовима висине 120 цм са 

испуном од круте варене жице причвршћене завртњима за металну конструкцију. 

Метални стубови су причвршћени за бетонску темељну стопу вијцима. 

Предвидети улазна врата ширине 100цм од металног рама са испуном од тврде 

живе, са кваком, цилиндром и бравом. Сви сечени и варени делови морају бити 

обрађени и офарбани антикорозивном бојом. Кутијасти профили морају бити 

затворени ПВЦ капицом за одговарајући профил. м  13 
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*НАПОМЕНА: Земљани и бетонски радови неопходни за уградњу реквизита је неопходно предвидети 

приликом одабира опреме. Морају бити у складу са опремом која се монтира а у складу са референтним 

стандардима СРПС ЕН 1176 и 1177. Сви реквизити морају бити усклађени са референтним стандардима. 

 

 

ЛОКАЦИЈА 02 (Трг Константина Спајића) 

 

 ПРЕДМЕР РАДОВА 

Параметри  

Површина 71.50 м2 

Обим 35.00 м 

 

Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 
Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току 

извођења. 
пауш 1.00 

2 

Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на депонију  на 

удаљености од 10км. Приликом скидања хумуса, нивелисати подлогу у 

хоризонталу. Обрачун по м3 

м3 14.30 

3 
Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм испод 

бетонске плоче 
м3 7.15 

 

Подополагачки радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 

Гумене плоче димензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине) од мешавине 

рециклиране гуме (гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у 

калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од црног гранулата а горњи, завршни 

слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити израђене у свему у 

складу са провереним технолошким процесом који се доказује Сертификатом који 

издаје овлашћена лабораторија, односно овлашћено сертификационо тело у 

складу са СРПС ЕН 1176 односно 1177 стандардом. Боја - црвена (бордо), густина 

900-1000 кг/м3 и растер (дубина) 12-15мм. Гаранција на гумене плоче мора бити 

најмање 24 календарска месеца. 

м2 71.50 

2 

Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм са 

обореним ивицама у слој набијеног бетона. Набијени бетон за постављање 

ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 

м1 35.00 

3 
Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко разастртог 

шљунка. Завршни слој бетонске подлоге изравнати - нивелисати. 
м3 7.15 

 

Опрема 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 Метална клацкалица ком 2.00 

2 Клацкалица на опругама за четворо деце ком 1.00 

3 Метална љуљашка са два седишта ком 1.00 

4 Инфо табла ком 1.00 

5 

Штампање и монтажа плаката за инфо таблу са релевантним информацијама и 

графичким приказу елемената опреме, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 и 

1177 

ком 1.00 

6 

Сертификација игралишта на усклађеност на стандарде СРПС ЕН 1176 и СРПС 

ЕН 1177 

ком 1.00 

7 

Набавка, транспорт и монтажа ограде на металним стубовима висине 120 цм са 

испуном од круте варене жице причвршћене завртњима за металну конструкцију. 

Метални стубови су причвршћени за бетонску темељну стопу вијцима. 

Предвидети улазна врата ширине 100цм од металног рама са испуном од тврде 

живе, са кваком, цилиндром и бравом. Сви сечени и варени делови морају бити 

обрађени и офарбани антикорозивном бојом. Кутијасти профили морају бити 

затворени ПВЦ капицом за одговарајући профил. м 35.00 

 

*НАПОМЕНА: Земљани и бетонски радови неопходни за уградњу реквизита је неопходно предвидети 
приликом одабира опреме. Морају бити у складу са опремом која се монтира а у складу са 
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референтним стандардима СРПС ЕН 1176 и 1177. Сви реквизити морају бити усклађени са 
референтним стандардима. 
 

 

 

 

 

 
ЛОКАЦИЈА 03 (Стеријино сокаче) 

 

 ПРЕДМЕР РАДОВА 

Параметри  

Површина 125.66 м2 

Обим 45.00 м 

 

Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 
Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току 

извођења. 
пауш 1.00 

2 

Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на депонију  на 

удаљености од 10км. Приликом скидања хумуса, нивелисати подлогу у 

хоризонталу. Обрачун по м3 

м3 25.13 

3 
Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм испод 

бетонске плоче 
м3 12.57 

 

Подополагачки радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 

Гумене плоче димензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине) од мешавине 

рециклиране гуме (гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у 

калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од црног гранулата а горњи, завршни 

слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити израђене у свему у 

складу са провереним технолошким процесом који се доказује Сертификатом који 

издаје овлашћена лабораторија, односно овлашћено сертификационо тело у 

складу са СРПС ЕН 1176 односно 1177 стандардом. Боја - црвена (бордо), густина 

900-1000 кг/м3 и растер (дубина) 12-15мм. Гаранција на гумене плоче мора бити 

најмање 24 календарска месеца. 

м2 125.66 

2 

Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм са 

обореним ивицама у слој набијеног бетона. Набијени бетон за постављање 

ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 

м1 45.00 

3 
Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко разастртог 

шљунка. Завршни слој бетонске подлоге изравнати - нивелисати. 
м3 12.57 

 

Опрема 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 
Комбиновани реквизит са једном пењалицом и тобоганом (тобоган кула) висине 

175цм 
ком 1.00 

2 Метална клацкалица - крива ком 2.00 

3 Њихалица на опрузи - коњић ком 2.00 

4 Клацкалица на опругама за четворо деце ком 1.00 

5 Метална љуљашка са два седишта ком 1.00 

6 Лучна пењалица ком 1.00 

7 Инфо табла ком 1.00 

8 

Штампање и монтажа плаката за инфо таблу са релевантним информацијама и 

графичким приказу елемената опреме, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 и 

1177 

ком 1.00 

9 

Сертификација игралишта на усклађеност на стандарде СРПС ЕН 1176 и СРПС 

ЕН 1177 

ком 1.00 

10 

Набавка, транспорт и монтажа ограде на металним стубовима висине 120 цм са 

испуном од круте варене жице причвршћене завртњима за металну конструкцију. 

Метални стубови су причвршћени за бетонску темељну стопу вијцима. 

Предвидети улазна врата ширине 100цм од металног рама са испуном од тврде 

живе, са кваком, цилиндром и бравом. Сви сечени и варени делови морају бити 

м 45.00 
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обрађени и офарбани антикорозивном бојом. Кутијасти профили морају бити 

затворени ПВЦ капицом за одговарајући профил. 

 

*НАПОМЕНА: Земљани и бетонски радови неопходни за уградњу реквизита је неопходно предвидети 

приликом одабира опреме. Морају бити у складу са опремом која се монтира а у складу са референтним 

стандардима СРПС ЕН 1176 и 1177. Сви реквизити морају бити усклађени са референтним стандардима. 

 

 

ЛОКАЦИЈА 04 (улица Ђуре Јакшића) 

 

 ПРЕДМЕР РАДОВА 

Параметри  

Површина 33.75 м2 

Обим 41.60 м 

 

Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 
Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току 

извођења. 
пауш 1.00 

2 

Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на депонију  на 

удаљености од 10км. Приликом скидања хумуса, нивелисати подлогу у 

хоризонталу. Обрачун по м3 

м3 6.75 

3 
Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм испод 

бетонске плоче 
м3 3.38 

 

Подополагачки радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 

Гумене плоче димензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине) од мешавине 

рециклиране гуме (гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у 

калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од црног гранулата а горњи, завршни 

слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити израђене у свему у 

складу са провереним технолошким процесом који се доказује Сертификатом који 

издаје овлашћена лабораторија, односно овлашћено сертификационо тело у 

складу са СРПС ЕН 1176 односно 1177 стандардом. Боја - црвена (бордо), густина 

900-1000 кг/м3 и растер (дубина) 12-15мм. Гаранција на гумене плоче мора бити 

најмање 24 календарска месеца. 

м2 33.75 

2 

Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм са 

обореним ивицама у слој набијеног бетона. Набијени бетон за постављање 

ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 

м1 41.60 

3 
Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко разастртог 

шљунка. Завршни слој бетонске подлоге изравнати - нивелисати. 
м3 3.38 

 

Опрема 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 

1 Метална клацкалица ком 1.00 

2 Њихалица на опрузи - коњић ком 1.00 

3 Клацкалица на опругама за четворо деце ком 1.00 

4 Инфо табла ком 1.00 

5 

Штампање и монтажа плаката за инфо таблу са релевантним информацијама и 

графичким приказу елемената опреме, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 и 

1177 

ком 1.00 

6 

Сертификација игралишта на усклађеност на стандарде СРПС ЕН 1176 и СРПС 

ЕН 1177 

ком 1.00 

 

*НАПОМЕНА: Земљани и бетонски радови неопходни за уградњу реквизита је неопходно предвидети 

приликом одабира опреме. Морају бити у складу са опремом која се монтира а у складу са референтним 

стандардима СРПС ЕН 1176 и 1177. Сви реквизити морају бити усклађени са референтним стандардима. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели: 

Р. бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. 

ЗЈН) 

ИЗЈАВА 
(Образац 4. у поглављу В ове Конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом 

2. 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. 

став 1. тачка 2. ЗЈН) 

3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе, ако има седиште на њеној територији 

(члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН) 

4. 

Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН) 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

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

поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом. Испуњеност додатних услова 

понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели: 

Р. бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Извештај о бонитету за јавне набавке издат од 

стране Агенције за привредне регистре или 

Потврда о броју дана неликвидности издата од 

стране Народне банке Србије  
 

Да понуђач у периоду од шест месеци пре дана 

објављивања Позива за подношење понуде на Порталу 

јавних набавки Управе за јавне набавке није био 

неликвидан дуже од 7 дана. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Потврда/Референца (Образац 6) 

 
 

Да је понуђач у претходне три године 

(2017.,2016.,2015,) од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки имао 

реализоване послове који се односе на предмет јавне 

набавке - најмање 10 (десет) дечијих игралишта за које 

поседују сертификате независног овлашћеног 

сертификационог тела). 

 

Да понуђач у моменту подношења понуде понуђач 

поседује: 

За опрему (за сваки реквизит посебно): Сертификат о 

усклађености са стандардом СРПС ЕН 1176 (Опрема и 

површина за јавна дечија игралишта). 

За гумену подлогу: Сертификат о усклађености са 

стандардом СРПС ЕН 1177 (Опрема и површина за 

јавна дечија игралишта). 

Да понуђач у моменту подношења понуде понуђач 

поседује: СРПС ИСО 9001:2008  

Копије важећих сертификата 

СРПС ЕН 1176 

СРПС ЕН 1177 

СРПС ИСО 9001:2008 
(или одговарајући) 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Да понуђач у моменту подношења понуде располаже 

(у својини, по основу уговора о закупу, лизингу, 

пословно - техничкој сарадњи и сл.) са минимум: 

Копија очитане важеће саобраћајне дозволе и 

копија одштампане слике регистрационе 

налепнице возила из које се види регистрациони 
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1 (једним) теретним возилом носивости мин. 1,5т, 

 
број возила и датум истека важења регистрације.  

Уколико понуђач није власник возила, потребно је 

да достави и копију доказа о правном основу 

коришћења возила (уговор о закупу, уговор о 

лизингу, уговор о пословно-техничкој сарадњи…). 

4 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 

5 запослених или ангажованих лица, од којих најмање 

1 (једно) лице дипл. инжењера са лиценцом 300 или 

400 или 374 или 474 и најмање 4 радника 

одговарајућих профила који су оспособљени за 

обављање послова неопходних за извршење предмета 

набавке. 

М Обрасци за запослена лица или уговор о раду 

за ангажовање лица сходно одредбама Закона о 

раду (''Сл. Гласник РС'' 24/5, 61/5, 54/9, 32/13 И 

75/14) 

 

Копије Лиценци, са потврдом ИКС да су исте 

важеће.  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4 у 

поглављу В ове Конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 

2. ЗЈН, дефинисане овом Конкурсном документом. 

 

Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у 

табеларном приказу додатних услова понуђач доказује достављањем тражене документације. 

 

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

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

подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5 у поглављу В ове Конкурсне документације), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

Подизвођач мора да испуњава и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за део набавке који ће понуђач извршити преко 

тог подизвођача.  

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН). 

 

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

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4 у поглављу В ове 

Конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом. 

 

Понуђачи из групе понуђача ДОДАТНЕ УСЛОВЕ испуњавају заједно.  

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу (члан 

81. став 7. ЗЈН). 

 

Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на основу извештаја 

Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да достави копије захтеваних доказа, а 

може да тражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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 и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН). 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН). 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а НБС. 

 

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 (члан 79. став 

7. ЗЈН). 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79. став 8., 9. 

и 10. ЗЈН). 

 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или 

Конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ (Докази наведени под редним бројем 2 и 3 не могу 

бити старији од два месеца пре отварања понуда): 

 

Р. бр. Назив документа 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ:  

Правна лица: 

Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетници: 
Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра. 

2. 

Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Доказ: 

Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, Вишег суда) на чијем подручју 

се налази седиште правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и 

уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног Одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта законског 

заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетници и физичка лица: Извод из Казнене евиденције полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или месту пребивалишта 

3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

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

Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Услов наведен под тачком 4 у Табеларном приказу Обавезних услова: да је понуђач поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4 у поглављу В ове Конкурсне документације) 

и Наручилац неће тражити достављање другог доказа. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. Критеријум за избор најповољније понуде:  

Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор 

најповољније понуде и закључити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда истом 

понуђеном ценом.  

 

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

понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК ИЗВРШЕЊА/РЕАЛИЗАЦИЈЕ (максимум 45 дана од 

дана пријема комплетне документације/увођења у посао.  

 

Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда имају исту најнижу понуђену 

цену/најкраћи рок испоруке/извршења, Наручилац ће одлуку о закључењу уговора доделити жребањем. 

О начину, времену и месту одржавања жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање 

је јавно и о истом ће бити сачињен записник.  

 

 

V ОБРАСЦИ 
 

 

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци: 

 

1) Образац понуде са структуром цене (Образац 1); 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН, (Образац 4); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 5); 

6) Образац потврда/референца (Образац 6) 

7) Образац Меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 7); 

9) Образац Меничног овлашћења/писма за добро извршења посла (Образац 8); 

10) Потврда о увиду у пројектну документацију и обиласку локација (Образац 9);  

11) Модел уговора.  
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

Као понуђач/члан групе понуђача _______________________________________________/назив понуђача 

или члана групе понуђача/ у јавној набавци добара – Набавка дечијих игралишта, ЈН бр 01-01-24/2018. 

изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Конкурсне документације, објављене на 

Порталу јавних набавки дана  08.06.2018. године, укључујући и све евентуалне измене и подносим ову 

понуду бр._____________ од ___________________године/унети број/ у складу са тим условима и 

захтевима: 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Факс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Директор/Власник  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2)ПОНУДУ ПОДНОСИМ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

 

 

 

Напомена: унети број и датум понуде, заокружити начин подношења понуде, уписати податке о 

понуђачу, уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке 

о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 Порески идентификациони број (ПИБ):  

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
Адреса: 

 

 Матични број:  

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

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

уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, образац је потребно копирати у 

довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког подизвођача. 
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број (ПИБ):  

 Име особе за контакт: 
 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

 

 

 

 

 

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

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, образац је 

потребно копирати у довољном броју примерака и доставити за сваког понуђача учесника у заједничкој 

понуди. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА САТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

Назив понуђача  

Седиште понуђача  

Матични број понуђача  

Пиб понуђача  

Број и датум понуде  

 

ЛОКАЦИЈА 01 (Гудурички пут (Подвршанска улица)) 

  

Параметри  

Површина 154.48 м2 

Обим 101.00 м 

 

Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 
Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току извођења. пауш 1.00   

2 Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на депонију  на удаљености од 10км. 

Приликом скидања хумуса, нивелисати подлогу у хоризонталу. Обрачун по м3 
м3 30.90   

3 Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм испод бетонске плоче м3 15.45   

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:  

 

Подополагачки радови 

Р. 

бр. 
Опис Позиције Јед. мере Количина 

Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 Гумене плоче димензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине) од мешавине рециклиране гуме 

(гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од 

црног гранулата а горњи, завршни слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити израђене у 

свему у складу са провереним технолошким процесом који се доказује Сертификатом који издаје 

овлашћена лабораторија, односно овлашћено сертификационо тело у складу са СРПС ЕН 1176 односно 

1177 стандардом. Боја - црвена (бордо), густина 900-1000 кг/м3 и растер (дубина) 12-15мм. Гаранција на 

гумене плоче мора бити најмање 24 календарска месеца. 

м2 154.48   
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2 Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм са обореним ивицама у слој 

набијеног бетона. Набијени бетон за постављање ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 
м1 101.00   

3 Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко разастртог шљунка. Завршни слој 

бетонске подлоге изравнати - нивелисати. 
м3 15.45   

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:  

 

Опрема 

Р. бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 
Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 Комбиновани реквизит са једном пењалицом и тобоганом (тобоган кула) висине 175цм ком 1.00   

2 Кућица са два отвора за улаз/излаз и делом за провлачење ком 1.00   

3 Њихалица на опрузи - затворена ком 2.00   

4 Метална клацкалица ком 1.00   

5 Њихалица на опрузи - коњић ком 2.00   

6 Метална љуљашка са два седишта ком 2.00   

7 Инфо табла ком 1.00   

8 Штампање и монтажа плаката за инфо таблу са релевантним информацијама и графичким приказу 

елемената опреме, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 и 1177 

ком 1.00   

9 Сертификација игралишта на усклађеност на стандарде СРПС ЕН 1176 и СРПС ЕН 1177 ком 1.00   

10 Набавка, транспорт и монтажа ограде на металним стубовима висине 120 цм са испуном од круте 

варене жице причвршћене завртњима за металну конструкцију. Метални стубови су причвршћени за 

бетонску темељну стопу вијцима. Предвидети улазна врата ширине 100цм од металног рама са 

испуном од тврде живе, са кваком, цилиндром и бравом. Сви сечени и варени делови морају бити 

обрађени и офарбани антикорозивном бојом. Кутијасти профили морају бити затворени ПВЦ капицом 

за одговарајући профил. 

м  13   

УКУПНО ОПРЕМА БЕЗ ПДВ-а:   

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ЛОКАЦИЈА 01 (Гудурички пут (Подвршанска улица)) 

Земљани радови  

Подополагачки радови  

Опрема  

УКУПНО ( Земљани радови +  Подополагачки радови + Опрема ), без ПДВ-а:  

ПДВ (%):  

УКУПНО((Земљани радови +  Подополагачки радови + Опрема ),  са ПДВ-ом:  
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ЛОКАЦИЈА 02 (Трг Константина Спајића) 

 

Параметри  

Површина 71.50 м2 

Обим 35.00 м 

 

Земљани радови 

Р. бр. Опис Позиције 
Јед. мере Количина 

Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току извођења. пауш 1.00   

2 Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на депонију  на удаљености од 10км. 

Приликом скидања хумуса, нивелисати подлогу у хоризонталу. Обрачун по м3 
м3 14.30   

3 Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм испод бетонске плоче м3 7.15   

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:  

 

Подополагачки радови 

Р. бр. Опис Позиције 
Јед. мере Количина 

Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 

Гумене плоче димензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине) од мешавине рециклиране гуме 

(гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од 

црног гранулата а горњи, завршни слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити 

израђене у свему у складу са провереним технолошким процесом који се доказује Сертификатом који 

издаје овлашћена лабораторија, односно овлашћено сертификационо тело у складу са СРПС ЕН 1176 

односно 1177 стандардом. Боја - црвена (бордо), густина 900-1000 кг/м3 и растер (дубина) 12-15мм. 

Гаранција на гумене плоче мора бити најмање 24 календарска месеца. 

м2 71.50   

2 

Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм са обореним ивицама у слој 

набијеног бетона. Набијени бетон за постављање ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 
м1 35.00   

3 

Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко разастртог шљунка. Завршни слој 

бетонске подлоге изравнати - нивелисати. 
м3 7.15   

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:  

 

Опрема 

Р.бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 
Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 
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  1 2 3 4 (2х3) 

1 Метална клацкалица ком 2.00   

2 Клацкалица на опругама за четворо деце ком 1.00   

3 Метална љуљашка са два седишта ком 1.00   

4 Инфо табла ком 1.00   

5 

Штампање и монтажа плаката за инфо таблу са релевантним информацијама и графичким приказу елемената 

опреме, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 и 1177 

ком 1.00   

6 Сертификација игралишта на усклађеност на стандарде СРПС ЕН 1176 и СРПС ЕН 1177 ком 1.00   

7 

Набавка, транспорт и монтажа ограде на металним стубовима висине 120 цм са испуном од круте варене жице 

причвршћене завртњима за металну конструкцију. Метални стубови су причвршћени за бетонску темељну стопу 

вијцима. Предвидети улазна врата ширине 100цм од металног рама са испуном од тврде живе, са кваком, 

цилиндром и бравом. Сви сечени и варени делови морају бити обрађени и офарбани антикорозивном бојом. 

Кутијасти профили морају бити затворени ПВЦ капицом за одговарајући профил. м 35.00 

  

УКУПНО ОПРЕМА БЕЗ ПДВ-а:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:  ЛОКАЦИЈА 02 (Трг Константина Спајића) 

Земљани радови  

Подополагачки радови  

Опрема  

УКУПНО ( Земљани радови +  Подополагачки радови + Опрема ), без ПДВ-а:  

ПДВ (%):  

УКУПНО(Земљани радови +  Подополагачки радови + Опрема ),  са ПДВ-ом:  
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ЛОКАЦИЈА 03 (Стеријино сокаче) 

 

Параметри  

Површина 125.66 м2 

Обим 45.00 м 

Земљани радови 

Р.бр. Опис Позиције 
Јед. мере Количина 

Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току извођења. пауш 1.00   

2 Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на депонију  на удаљености од 10км. Приликом 

скидања хумуса, нивелисати подлогу у хоризонталу. Обрачун по м3 
м3 25.13   

3 Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм испод бетонске плоче м3 12.57   

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:  

 

Подополагачки радови 

Р.бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 
Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 

Гумене плоче димензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине) од мешавине рециклиране гуме (гранулат) и 

полиуретанског везива израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од црног гранулата а 

горњи, завршни слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити израђене у свему у складу са 

провереним технолошким процесом који се доказује Сертификатом који издаје овлашћена лабораторија, односно 

овлашћено сертификационо тело у складу са СРПС ЕН 1176 односно 1177 стандардом. Боја - црвена (бордо), 

густина 900-1000 кг/м3 и растер (дубина) 12-15мм. Гаранција на гумене плоче мора бити најмање 24 календарска 

месеца. 

м2 125.66   

2 
Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм са обореним ивицама у слој набијеног 

бетона. Набијени бетон за постављање ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 
м1 45.00   

3 
Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко разастртог шљунка. Завршни слој бетонске 

подлоге изравнати - нивелисати. 
м3 12.57   

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:   

 

Опрема 

Р.бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 
Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 Комбиновани реквизит са једном пењалицом и тобоганом (тобоган кула) висине 175цм ком 1.00   
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2 Метална клацкалица - крива ком 2.00   

3 Њихалица на опрузи - коњић ком 2.00   

4 Клацкалица на опругама за четворо деце ком 1.00   

5 Метална љуљашка са два седишта ком 1.00   

6 Лучна пењалица ком 1.00   

7 Инфо табла ком 1.00   

8 

Штампање и монтажа плаката за инфо таблу са релевантним информацијама и графичким приказу елемената 

опреме, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 и 1177 

ком 1.00   

9 Сертификација игралишта на усклађеност на стандарде СРПС ЕН 1176 и СРПС ЕН 1177 ком 1.00   

10 

Набавка, транспорт и монтажа ограде на металним стубовима висине 120 цм са испуном од круте варене жице 

причвршћене завртњима за металну конструкцију. Метални стубови су причвршћени за бетонску темељну 

стопу вијцима. Предвидети улазна врата ширине 100цм од металног рама са испуном од тврде живе, са кваком, 

цилиндром и бравом. Сви сечени и варени делови морају бити обрађени и офарбани антикорозивном бојом. 

Кутијасти профили морају бити затворени ПВЦ капицом за одговарајући профил. 

м 45.00   

УКУПНО ОПРЕМА БЕЗ ПДВ-а:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:   ЛОКАЦИЈА 03 (Стеријино сокаче) 

Земљани радови  

Подополагачки радови  

Опрема  

УКУПНО ( Земљани радови +  Подополагачки радови + Опрема ), без ПДВ-а:  

ПДВ (%):  

УКУПНО(Земљани радови +  Подополагачки радови + Опрема ),  са ПДВ-ом:  
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ЛОКАЦИЈА 04 (улица Ђуре Јакшића) 

 

Параметри  

Површина 33.75 м2 

Обим 41.60 м 

Земљани радови 

Р.бр. Опис Позиције 
Јед. мере Количина 

Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 Геодетско снимање, размеравање, обележавање и праћење висина у току извођења. пауш 1.00   

2 Скидање хумусног слоја земље у дебљини мин од 20цм и одвоз на депонију  на удаљености од 10км. Приликом 

скидања хумуса, нивелисати подлогу у хоризонталу. Обрачун по м3 
м3 6.75   

3 Набавка и насипање тампон слоја шљунка-туцаника дебљине 10 цм испод бетонске плоче м3 3.38   

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:  

 

Подополагачки радови 

Р.бр. Опис Позиције 
Јед. мере Количина 

Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 

Гумене плоче димензија 50цмx50цмx4,6цм (минималне дебљине) од мешавине рециклиране гуме (гранулат) и 

полиуретанског везива израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од црног гранулата а 

горњи, завршни слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити израђене у свему у складу са 

провереним технолошким процесом који се доказује Сертификатом који издаје овлашћена лабораторија, односно 

овлашћено сертификационо тело у складу са СРПС ЕН 1176 односно 1177 стандардом. Боја - црвена (бордо), 

густина 900-1000 кг/м3 и растер (дубина) 12-15мм. Гаранција на гумене плоче мора бити најмање 24 календарска 

месеца. 

м2 33.75   

2 
Набавка, транспорт и полагање бетонских ивичњака димензија 10 x 25 цм са обореним ивицама у слој набијеног 

бетона. Набијени бетон за постављање ивичњака је урачунат у цену. Обрачун по м1 
м1 41.60   

3 
Набавка и уградња слоја набијеног бетона у дебљини од 10 цм преко разастртог шљунка. Завршни слој бетонске 

подлоге изравнати - нивелисати. 
м3 3.38   

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:  

 

Опрема 

Р.бр. Опис Позиције Јед. мере Количина 
Јед. Цена 

без ПДВ-а 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

  1 2 3 4 (2х3) 

1 Метална клацкалица ком 1.00   
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2 Њихалица на опрузи - коњић ком 1.00   

3 Клацкалица на опругама за четворо деце ком 1.00   

4 Инфо табла ком 1.00   

5 

Штампање и монтажа плаката за инфо таблу са релевантним информацијама и графичким приказу 

елемената опреме, а у складу са стандардом СРПС ЕН 1176 и 1177 

ком 1.00   

6 Сертификација игралишта на усклађеност на стандарде СРПС ЕН 1176 и СРПС ЕН 1177 ком 1.00   

УКУПНО ОПРЕМА БЕЗ ПДВ-а:  

 

 

УКУПНО ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СВЕ ЛОКАЦИЈЕ 

Опис локације Износ у динарима без ПДВ-а 

Локација 01:   

Локација 02:   

Локација 03:   

Локација 04:   

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СВЕ ЛОКАЦИЈЕ 

(РАДОВИ+ОПРЕМА), без ПДВ-а: 

 

ПДВ (У%)  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА СВЕ ЛОКАЦИЈЕ 

(РАДОВИ+ОПРЕМА), са ПДВ-ом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:    ЛОКАЦИЈА 04 (улица Ђуре Јакшића) 

Земљани радови  

Подополагачки радови  

Опрема  

УКУПНО ( Земљани радови +  Подополагачки радови + Опрема ), без ПДВ-а:  

ПДВ (%):  

УКУПНО(Земљани радови +  Подополагачки радови + Опрема ),  са ПДВ-ом:  
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УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

Рок и начин плаћања 

 
Рок плаћања је у року до 45 дана од дана записника о примопредаји радова и сертификовања од стране 

независног сертификационог тела. 

Место извршења Локације наведене у Техничкој спецификацији 

Рок извршења ________(максимум 45 (четрдесетпет)дана од дана пријема комплетне документације/увођења у посао). 

Рок важења понуде _________ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана) 

Гарантни рок 
_________(минимум 2 (две) године, рачунајући од дана сертификације (достављања Сертификата о 

контролисању, издатог од независног сертификационог тела). 

 

У цену је укључена испорука и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови добављача. 

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини 

представљају саставни део уговора. 

 

Место и датум ____________________   М.П.    Потпис понуђача ____________________ 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ – ЗА СВАКУ ЛОКАЦИЈУ И УКУПНО: 
У колину 3 уписати износ понуђене јединичне цене без ПДВ-а, У колону 4 уписати износ укупно понуђене цене за тражену количину без ПДВ-а, У табелу РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

уписати износ укупно понуђене цене за наведене радове за сваку локацију и укупно понуђену цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а у %, и укупно понуђену цену са ПДВ-ом, У табелу 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ уписати укупно понуђену цену за сваку локацију, без ПДВ-а, Укупно понуђену цену за све локације збирно, без ПДВ-а, износ ПДВ-а на укупно 

понуђену цену за све локације збирно, и укупно понуђену цену за све локације збирно, са ПДВ-ом, У табелу УСЛОВИ ПОНУДЕ уписати тражене податке. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1.ЗЈН, понуђач ____________________ (навести назив понуђача), доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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 прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.  
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________________,  

(Назив понуђача) 

даје следећу:  

 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

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

Дечијих игралишта, ЈН број 01-01-24/2018. поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

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

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

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 

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

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧАО ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАН 75. ЗЈН 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 

 

Понуђач/члан групе понуђача _____________________________________________(навести назив 

понуђача) у поступку јавне набавке Дечијих игралишта, ЈН број 01-01-24-2018.  испуњава све услове 

из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

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

(члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН); 

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

организоване криминалне групе, 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. ЗЈН); 

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

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

(члан 75. став 1. Тачка 4. ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. 

став 2. ЗЈН); 

 

 

Место:_____________        Понуђач: 

 

Датум:_____________    М.П.    _______________ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом доказује да испуњава 

све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки члан групе 

испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАН 75. ЗЈН 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  _____________________________________________(навести назив подизвођача) у 

поступку јавне набавке Дечијих игралишта, ЈН број 01-01-24/2018.  испуњава све услове из члана 75. 

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

 

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

(члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН); 

2) Подизвођач 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. ЗЈН); 

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

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

(члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. 

став 2. ЗЈН). 

 

 

Место:_____________        Подизвођач: 

 

Датум:_____________    М.П.    _______________ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом Изјавом понуђач доказује да подизвођач 

испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и 

оверена печатом. 

 

 

 

 

 

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

Потврда/Референца 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА/КУПЦА ДОБАРА:  

СЕДИШТЕ:  

ТЕЛЕФОН:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ЕМАИЛ:  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

 

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу 

 

ПОТВРДУ 

 

којом потврђује да је ______________________________________________ 

(уписати назив понуђача) 
 

Да је понуђач у претходне три године (2017.,2016.,2015,) реализовао послове који се односе на предмет 

јавне набавке, односно послове који одговарају предмету јавне набавке број 01-01-24/2018, и то: 

 

- По Уговору/Фактури бр.__________од________, у периоду од___________до ___________;  

 

предмет уговора/фактуре _________________________________________________________ 

 

 

- По Уговору/Фактури бр._________од_________, у периоду од___________до ____________;  

 

предмет уговора/фактуре __________________________________________________________ 

 

 

 

- По Уговору/Фактури бр._________од__________, у периоду од___________до ___________;  

 

предмет уговора/фактуре ___________________________________________________________ 

 

 

Потврда се издаје на захтев ________________________________________________________ 

ради учешћа у поступку ЈН број 01-01-24/2018. и у другу сврху се не може употребити. 

 

 

Место:_____________      Потпис наручиоца/купца добара: 

 

Датум:_____________                         м.п.                                _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена: У случају потребе копирати у довољном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.16/65, 54/70, 57/89, „Сл. 

лист СРЈ“, бр.46/96 и „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст. Повеља) 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

Седиште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачуни:  

Банке:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП Други октобар, Вршац 

Седиште: Вршац, Стевана Немање 26 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Текући рачун: 285-0274076590001, 160-9523-25; 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја 

_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност понуде број 

__________, од ___________, коју је Менични дужник поднео Меничном повериоцу у поступку јавне 

набавке, ЈН број 01-01-24/2018. 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока 

важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично 

овлашћење на износ од __________________(__________________________________________) динара, 

што представља 2% од вредности достављене понуде без ПДВ-а, уколико: 

- менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у обрасцу понуде; 

- менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода 

важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро 

извршење посла. 

 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и 

неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 

односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 

 

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо продужење рока 

важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок 

важења понуде. 

 

 

Датум издавања овлашћења       Издавалац менице-дужник 

 

__________________________  М.П.   _________________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом и 

потписује у складу са Споразумом који је саставни део понуде.  

Образац се доставља уз понуду. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, 

„Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља) 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________ 
 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК  

Седиште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачуни:  

Банке:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ЈКП Други октобар, Вршац 

Седиште: Вршац, Стевана Немање 26 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Текући рачун: 285-0274076590001, 160-9523-25; 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, 

која је безусловна, платива на први позив и без приговора. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро извршење посла у 

складу са Уговором бр.__________, од ___________, који је Менични дужник закључио са Меничним 

повериоцем у поступку јавне набавке, ЈН број 01-01-24/2018. 

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока 

важења Уговора. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично 

овлашћење на износ од _________________________ 

(_________________________________________________) динара, што представља 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а. 

 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач 

не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и 

уколико се повреде понављају и поред писменог упозорења Наручиоца. 

 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и 

неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, 

односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна. 

 

Уколико из било ког разлога дође до продужења рока за реализацију уговора, обезбедићемо продужење 

рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок за 

реализацију уговора. 

 

 

Датум издавања овлашћења       Издавалац менице-дужник 

 

__________________________  М.П.   ________________________________ 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно. 
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(ОБРАЗАЦ 9) 

 

ПОТВРДА 

О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

И О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

Увид у документацију извршио је _____________________________________________ (име и  

 

презиме овл. лица), БР.ЛК _________________, на основу Овлашћења, број_________,  

 

од________________, у име ___________________________________(навести штампаним словима  

 

назив), дана ____________, у периоду од ________ до _________. 

 

 

Обилазак локације извршио је _____________________________________________ (име и  

 

презиме овл. лица), БР.ЛК _________________, на основу Овлашћења, број_________,  

 

од________________, у име ___________________________________(навести штампаним словима  

 

назив), дана ____________, у периоду од ________ до _________. 

 

 

 

Увид у место извођења радова извршен је у присуству овлашћеног лица Наручиоца  

 

 

_____________________________________(име и презиме овлашћеног лица Наручиоца).  

 

 

Место и датум_________________________ 

 

 

 

 

Овлашћени представник заинтересованог лица_____________________________(потпис) 

 

                                                                                          М.П. 

                                                                                       (печат) 

 

 

Овлашћени представник Наручиоца________________________________________(потпис) 

 

       М.П.  

                                                                              (печат Наручиоца) 

НАПОМЕНА: 

Податке уписује овлашћени представник Наручиоца.  

Потврду потписују овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник заинтересованог лица.  

Ова потврда чини саставни део понуде. 

Образац попунити читко, штампаним словима. 

По потреби образац копирати. 

Увид у Техничку документацију може се извршити сваким радним даном (понедељак-петак), у радно 

време Наручиоца у периоду од 07.00 до 15.00 уз претходно најављивање електронском поштом: 

javne.nabavke@oktobar.rs(један дан пре доласка). Особа за контакт:Јевремовић Александар, 

javne.nabavke@oktobar.rs. 

 

Обилазак локације биће организован од стране Наручиоца у терминима које одреди Наручилац, о чему 

ће благовремено обавестити заинтересована лица која су извршила увид у Техничку документацију. 

Особа за контакт: Александар Јевремовић,Биљана Станић Којчић, javne.nabavke@oktobar.rs 

mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
НАРУЧИЛАЦ: 

ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР'', Вршац, Стевана Немање 26, које заступа директор Небојша Перић 

Матични број: 08010072 

ПИБ: 100911224 

Број рачуна: 285-0274076590001-73, 160-9523-25, 205-1593-62, 170-2668-61 

(у даљем тексту: Наручилац)  

 

И 

 

ДОБАВЉАЧ: 

/Назив фирме/ _________________, /седиште/______________________, /име и презиме лица које 

заступа Добављача/ _____________________  

Матични број: XXXXX 

ПИБ: XXXXX 

Број рачуна: XXXXXX који се води код ____________________ банке 

(у даљем тексту: Добављач) 

 

Закључују дана ___________ 

 

УГОВОР БРОЈ:_____________ 

 О КУПОВИНИ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ 

 

Наручилац и Добављач у уводу констатују да је: 

- Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности  Дечијих игралишта број ЈН 01-01-

24/2018, у свему у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 

14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), ради закључења уговора; 

- Добављач доставио Понуду број ___ од ____., примљена код Наручиоца под бројем ___ од ____, 

у свему у складу са Конкурсном документацијом, бр.____; 

- Наручилац је изабрао Добављача, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, ______, 

Одлуком о додели уговора број _____, од____, у свему у складу са Законом; 
(варијанта: заједничка понуда) 

- Добављач је носилац посла следеће групе понуђача_____________________________ 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

(варијанта: понуда са подизвођачем) 

- Добављач је понуду поднео са следећим подизвођачима_________________________ 

- Добављач је следећи део набавке:____________поверио подизвођачу____________. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 
Предмет овог уговора је испорука и уградња дечијих игралишта са набавком испоруком и уградњом 

спољашње тартан подлоге за потребе ЈКП "Други октобар" Вршац у складу са потребама Наручиоца, у 

свему према Техничкој спецификацији садржаној у Конкурсној документацији (у даљем тексту уговора: 

Техничка спецификација) и усвојеној Понуди Добављача број________, од________, примљена код 

Наручиоца под бројем___, од ______, (у даљем тексту уговора: Понуда Добављача), које чине саставни 

део овог уговора, и то на следећим локацијама: 

 

1. Локација 01 Гудурички пут (Подвршанска) 

2. Локација 02 Трг Константина Спајића 

3. Локација 03 Стеријино сокаче 

4. Локација 04 Ђуре Јакшића 
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Наручилац поверава, а Добављач прихвата испоруку и уградњу дечијих игралишта са испоруком и 

уградњом спољашње тартан подлоге, у Вршцу, ближе одређених у спецификацији радова и на локацијама 

које су дате у истој. 

 

Ови радови морају бити изведени у свему према инвестиционо-техничкој документацији, понуди 

Добављача и Одлуци о додели уговора којом је усвојена предметна понуда, важећим прописима, 

стандардима и нормативима за ову врсту набавке добара и упутствима Надзорног органа којег одреди 

Наручилац, као и независног сертификационог тела за контролу безбедности дечијих игралишта, а у 

складу са усвојеном понудом Добављача као Најповољнијег понуђача бр. _____ од _____ године. 

 

Добављач је обавезан да радове из овог члана изведе, у року од _______(макс. 45(четрдесетпет) дана од 

дана увођења у посао) и за уговорену цену, у свему према правилима струке, а у складу са важећим 

техничким прописима и стандардима за ту врсту радова. 

 

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

 

Уговорена цена испоруке и уградње дечијих игралишта са набавком испоруком и уградњом спољашње 

тартан подлоге из члана 1. овог уговора износи __________ динара без ПДВ-а ( словима:____________), 

а _________динара са ПДВ-ом (словима:_____________), и утврђена је на основу понуде Добављача бр. 

______ од _______ године и не може се повећавати. 

 

Наручилац се обавезује да ће Добављачу на рачун број ___________који се води код ________банке 

платити уговорену цену у року од 45 дана од дана добијања сертификата од стране независног 

сертификационог тела. 

 

Окончана ситуација доставља се Наручиоцу најкасније у року од 5 (пет) дана од дана примопредаје 

радова. 

 

Под исправно испостављеном окончаном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва обележја 

рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих позитивних одредаба Закона о рачуноводству и 

ревизији,  Закона о планирању и изградњи као и других прописа који уређују ову област. 

 

Окончана ситуација која не испуњава напред наведене услове неће бити прихваћена као основ за 

плаћање по овом Уговору. 

 

Члан 3. 

 

Јединичне цене из понуде Добављач бр. ____ од ______ године су фиксне и не могу се мењати, и 

утврђене су на основу цене материјала, механизације и других елемената опремања и градње коју су 

важили на тржишту у моменту давања понуде. 

 

Количина вредности уговорених радова утврдиће се према стварно изведеним и овереним радовима, а 

према јединичним ценама из понуде и иста не може прећи процењену вредност за ову јавну набавку. 

 

Члан 4. 

 

Наручилац може да оспори износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине извршених 

радова, појединачне цене, квалитета радова, врсту извршених радова и слично. 

Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова при окончаној ситуацији, дужан је да у 

уговореном року исплати неоспорену вредност . 

 

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Добављача у року 

од 5 ( пет) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести 

Добављача о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове. 

 

Члан 5. 
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Уколико у току извођења радова дође до потребе извођења вишка радова, односно накнадних или 

непредвиђених радова Добављач ће путем надзорног органа обавестити Наручиоца и тек по добијању 

писмене сагласности од стране Наручиоца отпочети са њиховим извођењем. 

 

По добијању писане сагласности од стране Стручног надзора и Наручиоца, Добављач ће извести вишак 

радова према јединичним ценама из Предмера и предрачуна радова усвојене Понуде Добављача, с тим да 

вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у 

супротном трошкове тих радова сносиће Добављач. 

 

Извођење вишка радова није од утицаја на рок за завршетак радова. 

 

Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова – мањкови радова, 

дозвољена су под условом да је Добављач, прибавио писмену сагласност Стручног надзора на 

образложени предлог. 

 

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

 

Члан 6. 

 

Добављач је дужан да отпочне са радовима по пројекту и динамичком плану најкасније 2. (другог) дана 

од дана пријема Записника којим је Надзорни орган утврдио да је градилиште по правилима струке 

уредно организовано и да су на њему изведени сви припремни радови. 

 

Пре отпочињања радова по свакој новој ставци пројекта и динамичког плана, Добављач је дужан да: 

 најкасније 2 (два) дана пре завршетка радова на новој ставци извођачког пројекта поднесе 

пријаву одговарајуће садржине Надзорном органу, 

 најкасније 2 (два) дана пре завршетка радова на текућој ставци извођачког пројекта поднесе 

извештај Надзорном органу и затражи поступак контроле квалитета и утврђивања количине 

изведених радова и њихов претходни пријем и што ће на тој основи све ово бити уписано у 

грађевинску књигу, 

 да при извођењу радова уграђује материјал који је на одговарајући начин Надзорни орган 

контролисао и који је у складу са стандардима по извођачком пројекту. 

 

Одмах по завршетку свих радова по овом Уговору, у случају одступања у већој мери, Добављач је дужан 

да о свом трошку изради пројекат изведеног стања и радова око њега на градилишту. 

 

Најкасније у року од 3-5 дана после потпуног завршетка радова, Добављач је дужан да унесе 

одговарајућу забелешку у грађевински дневник и писмено затражи од Надзорног органа излазак 

комисије која ће на лицу места примити изведене радове, као и преглед дечијих игралишта од стране 

независног сертификационог тела, ради контроле безбедности дечијих игралишта. 

 

Члан 7. 

 

Наручилац се обавезује да Добављача уведе у посао у року од 10 (десет) дана од дана закључења овог 

Уговора и да изврши све потребне припремне радове пре увођења Добављача на градилиште. 

 

Дан увођења у посао на градилиште Добављача, констатује се Записником, уз уписивање у грађевински 

дневник датума увођења Добављача у посао. 

Члан 8. 

 

Добављач радова је обавезан да радове изведе у року од  ____________ дана од дана увођења у посао 

_______(макс. 45(четрдесетпет) дана од дана увођења у посао). 

 

Динамику извођења радова направиће Добављач пре почетка извођења радова и уз сагласност 

Наручиоца, и она преставља саставни део овог Уговора. 

 

Члан 9. 

 

Рок из члана 8. став 1. овог Уговора може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима: 

 природни догађаји који имају карактер више силе, 
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 прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа, 

 ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила, 

 друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних 

органа, за које није одговоран Добављач. 

 

У случају наступања околности из претходног става, уговорна страна која захтева измену уговора дужна 

је да докаже основаност тог захтева. 

 

Захтев за продужење рока за извршење уговора Добављач подноси  Наручиоцу у писменој форми, у року 

од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 1. овог члана. 

 

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока 

предвиђеног за реализацију уговора. 

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

 

Члан 10. 

 

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова. 

Стручни надзор обухвата: контролу и проверу квалитета свих врста радова и премену прописа, 

стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и 

инсталација који се уграђују; давања упутстава Добављачу; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења 

детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавања других питања која се 

појаве у току извођења радова. 

 

Члан 11. 

 

Надзорни орган је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и ставља примедбе Добављачу. 

 

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

 

Добављач је дужан да поступи по оправданим примедбама и налозима Надзорног органа и да отклони 

недостатке у радовима у погледу који су стављене примедбе, и то на сопствени трошак. 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 

Члан 12. 

 

За уредно испуњење у циљу реализације Уговора, поред обавеза из члана 1. овог Уговора, Добављач је 

дужан да о свом трошку: 

 организује рад на градилишту и на њему успостави ред по свим правилима струке који 

обезбеђује успешно извођење радова, потпуну безбедност и сигурност објекта, радова, лица на 

раду, пролазника, возила и суседних објеката и јавних површина, 

 да донесе решење о именовању свог руководиоца радова на градилишту који има прописану 

стручну спрему и радно искуство у струци и најмање по један примерак достави Наручиоцу, 

 да на градилишту устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршења обавеза 

Добављача по овом Уговору, да уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу 

инспекције и књигу атеста и извршених анализа грађевинског материјала, и на тој основи 

оформи и одржава редован систем извршења по  захтевима Наручиоца, а по правилима струке, 

 садржина и начин вођења књига инспекције и грађевинског дневника врши се у складу са 

прописима које доноси надлежни министар, 

 да благовремено обавести инспекцију рада пре почетка радова, и надлежни орган по завршетку 

радова, 

 да Надзорном органу обезбеди и стави на располагање сву потребну документацију и обезбеди 

услове за уредно вршење надзора на градилишту, 

 да поступи по примедбама независног сертификованог тела, а све у сврху добијања сертификата 

за безбедност дечијих игралишта у сваком парку понаособ. 
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Члан 13. 

 

Добављач има обавезу повећане опрезности и дужан је да се, поред обавеза из члана 12. овог Уговора, 

придржава на градилишту и следећих посебних обавеза: 

 да на градилишту предузме све нужне мере за обезбеђење лица на раду и пролазника, имовине, 

возила и суседних објеката постављањем по потреби заштитне ограде; да обезбеди да возила са 

теретом не оштећују и прљају јавне саобраћајнице, да заштити материјал и делове објеката који 

се привремено уклањају до поновне уградње; да обезбеди противпожарну заштиту и заштиту на 

раду; да постави светлосну и другу сигнализацију, 

 да уредно штити и одржава изведене радове, а посебно ископе од евентуалних последица киша, 

подземних вода и слично, због чега може доћи до оштећења темеља и зидова суседних објеката 

са пуном одговорношћу за последице које услед тога могу настати, 

 да у свему следи инструкције Надзорног пројектанта ако у току радова наиђе на непредвиђене 

услове или препреке, у ком случају је дужан да на том месту одмах обустави радове и да уписом 

овог случаја у грађевински дневник обавести Надзорни орган и тражи одлуку о даљем поступку 

и упутствима за даљи рад, 

 да све површине које користи за извођење радова, а које је оштетио у току радова доведе у 

првобитно стање. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 14. 

 

За вршење права и обавеза уговорних страна из овог Уговора , Наручилац је обавезан : 

 да изврши све припремне радове  у складу са инвестиционо-техничком документацијом пре 

увођења Добављача на градилиште, 

 да донесе решење о личности одговарајуће стручне спреме и радног искуства кога именује за 

Надзорни орган на градилишту и један примерак овог решења достави Добављачу пре увођења 

у посао на градилишту, 

 да благовремено прибави уверења, одобрења, све потребне дозволе и сагласности надлежних 

органа везано за предмет Уговора, да пријави радове надлежном органу, а све сагласно 

позитивним законским прописима који регулишу област предмета овог Уговора, 

 да на уговорени дан уведе Добављача у посао на градилиште и о томе сачини Записник који 

треба да потпишу овлашћена лица уговорних страна, 

 да ангажује независно сертификационо тело, које ће издати сертификат за дечија игралишта за 

сваку локацију понаособ, а којим ће се потврдити испуњеност услова у складу са важећим 

стандардима за безбедност дечијих игралишта, 

 да плати уговорену цену путем окончане ситуације оверене од стране Надзорних органа у року 

по овом Уговору. 

 

НАКНАДА ШТЕТЕ 

 

Члан 15. 

 

Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини Наручиоцу својом кривицом или 

грубом непажњом. 

 

Уколико Наручилац у току реализације овог Уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања 

уговорених обавеза од стране Добављача, Добављач је одговоран за штету коју је Наручилац у том 

случају претрпео и дужан је да је надокнади. 

 

Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија 

утврди евентуалну одговорност  Добављача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 16. 

 



45/53 

Пречишћена Конкурсна документација ЈН број 01-01-24/2018. 

 

Уговарачи су сагласни да је Добављач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5% од 

укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом касни 

извођењем радова, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% од укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а, а на име накнаде штете коју би Наручилац у том случају претрпео. 

 

Наручилац ће у случају да Добављач падне у доцњу уручити Добављачу писмено Обавештење да 

задржава право на уговорну казну, које је Добављач дужан да потпише и прими. 

 

Наручилац ће извршити наплату уговорене казне активирањем средства финансијских обезбеђења за 

добро извршење посла, без претходног пристанка Добављача, у ком случају се Добављач обавезује да без 

одлагања, а најкасније у року од 3 (три)дана од пријема позива Наручиоца достави ново средство 

обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете, 

односно уколико  Наручилац због кашњења Добављача са извођењем радова претрпео штету која је већа 

од износа уговорне казне, има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете. 

 

ГАРАНЦИЈА 

 

Члан 17. 

 

Добављач гарантује квалитет изведених радова, уграђеног материјала и опреме у складу са стандардима 

произвођача и произвођачком гаранцијом у року од ______ (мин. 2(две) године). 

 

Добављач гарантује да је испоручена и уграђена опрема фабрички нова, без оштећења и производних 

недостатака и да испуњава утврђење техничко-технолошке захтеве. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 18. 

 

Добављач се обавезује да истовремено са закључењем овог Уговора преда Наручиоцу бланко соло 

меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене 

без ПДВ-а. 

 

Рок важења менице из става 1. овог члана је 30 дана дуже од истека рока важења уговора, односно рока 

за коначно извршење уговорне обавезе. 

 

Меница мора бити неопозива и платива на први позив без приговора. Уколико се током трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе важност менице мора се продужити. 

 

Добављач се обавезује да уз меницу Наручиоца преда и копију картона са депонованим потписима 

овлашћених лица Добављача, копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке и 

овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са овим уговором. 

 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Добављач не 

изврши уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на уговорени начин и уколико 

се повреде понављају и поред писменог упозорења Наручиоца. 

 

ИЗМЕНА УГОВОРА 

 

Члан 19. 

 

Уговарачи су сагласни да се рок за извршење уговорне обавезе може продужити у случају наступања 

околности из члана 9. овог Уговора. 

 

 

У случају наступања околности из става 1. и става 2. овог члана, Наручилац и Извршилац ће закључити 

анекс овог уговора, којим ће регулисати повећање обима предмета јавне набавке и уговорене вредности. 
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РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 20. 

 

Наручилац има право да у било ком тренутку раскине овај уговор. Раскид уговора наступа по протеку 

7(седам) дана од дана достављања писменог обавештења о раскиду. 

 

У случају битних повреда одредби овог уговора или повреде које се понављају, Уговор може да раскине 

свака уговорна страна. Раскид Уговора захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 7 (седам) дана. 

 

Овај Уговор може да раскине само она уговорна страна која је своје обавезе у потпуности и 

благовремено извршила. 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 21. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и предајом 

средстава финансијског обезбеђења од стране Добављача. 

 

У случају да је дан потписивања овог Уговора различит, Уговор ступа на снагу даном потписивања оне 

стране у Уговору која га је касније потписала. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог Уговора 

примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа. 

 

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а 

уколико до споразума не дођем сагласни су да је надлежан Привредни суд у Панчеву. 

 

Члан 23. 

 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од који 3 (три) примерка задржава Наручилац, а 

један примерак Добављач. 

 

 

 

У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 

 м.п.  

дана __________________  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом 

садржином који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел уговора се оверава печатом и потписује у складу са 

Споразумом који је саставни део понуде. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Каталог произвођача (извод каталога), проспект (или други одговарајући документ) понуђених добара 

са означеним техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком 

спецификацијом и Атести и Сертификати могу бити достављени на енглеском језику (члан 18. став 1. и 

став 2. ЗЈН). 

Наручилац може у току поступка прегледа и оцене понуда позвати понуђача да у примереном року 

достави превод тог дела понуде, што је понуђач дужан да учини (члан 18. став 3. ЗЈН). У супротном 

понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

У случају спора релевантна је верзија на српском језику (члан 18. став 4. ЗЈН). 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или поштом у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 

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

На полеђини коверте или кутије навести пословно име, адресу, телефон, e–mail адресу и име одговорног 

лица. 

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. 

Свака учињена исправка, бељење, прецртавање и сл. мора бити оверена печатом и потписана (или 

парафирана) од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

Понуду се доставља на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 26, 26300 Вршац, са назнаком: 

,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА, ЈН БРОЈ 01-01-24/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 18.06.2018. године 

до 10.00 часова, без обзира на начин на који је послата. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти/кутији обележити време пријема и евидентирати 

број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.  

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

Обавезна садржина понуде - ОБРАСЦИ:  

 Образац понуде са структуром цене (Образац 1);  

 Доказе (доказе Техничке спецификације) предвиђене у Поглављу II и Докази о испуњености 

услова за учешће у поступку јавне набавке предвиђене у Поглављу III; 

 Образац трошкова припреме понуде, уколико се понуђач определи да их искаже (Образац 2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 4); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. и ЗЈН (Образац 5), уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Споразум о заједничкој понуди, у случају подношења заједничке понуде; 

 Образац потврда/референца (Образац 6); 

 Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 7) и средство обезбеђења за 

озбиљност понуде (меницу), у складу са тачком 13. овог Упутства; 

 Потврда (Образац 9); 

 Модел уговора. 

 

3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. 

Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за заступање по 

решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – обрасци из Конкурсне документације потписују се 

ускладу са Споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о независној понуди (Образац 
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3) и Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Образац 4), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

 

4. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 18.06.2018. године са почетком у 10.30 часова. 

Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.  

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији Наручиоца поднети 

Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  

 

5. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавне набавка није обликована у партије: 

 

Понуђач је дужан да понуди све ставке наведене у Обрасцу понуде са структуром цене. 

 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Други октобар“, Стевана Немање 

26, 26300 Вршац, са назнаком: 

„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА, ЈН БРОЈ 01-01-24/2018. 

-НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте/кутије 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. 

 

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе понуду за целокупну набавку. 

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

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

 

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене 

(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, назив и седиште подизвођача, проценат укупне 

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

набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

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

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

III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5). 

 

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

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 

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

испуњености тражених услова. 

 

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, 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 из члана 81. ст. 4. тач. 1.и 2. ЗЈН и то:  

 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем,  

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
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 Податке о члану групе који ће у име групе понуђача потписивати обрасце из Конкурсне 

документације, 

 Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и дати средство 

финансијског обезбеђења, 

 Податке о рачуну на који бити вршено плаћање. 

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

Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4). 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

 

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
11.1. Захтеви у погледу начина: 

Рок и начин плаћања: Уплатом на рачун Добављача, у року до 45 (четрдесетпет)дана од дана пријема 

исправног рачуна.Дефинисано уговором. 

Тражење аванса није дозвољено. 

 

11.2. Захтев у погледу рока важења понуде: 

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

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

продужење рока важења понуде. 

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

 

11.3. Захтев у погледу рока извршења уговора: 

Рок за реализацију/извршење уговора је максимум 45(четрдесетпет) дана од дана пријема комплетне 

документације и увођења у посао. 

 

Место извршења: 

ЛОКАЦИЈА 1. Гудурички пут (Подвршанска) 

ЛОКАЦИЈА 2. Трг Константина Спајића 

ЛОКАЦИЈА 3. Стеријино сокаче 

ЛОКАЦИЈА 4.  Ђуре Јакшића 

 

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

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатом испоруком и монтажом и свим 

пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

У понуђену цену морају бити урачунати и кроз њу исказани сви евентуални попусти и све погодности 

које понуђач нуди.  

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

 

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

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде 

1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана 

истека рока важења понуде (Образац 7) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

 

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а). 
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Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди 

продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је 

продужен рок важења понуде. 

Наручилац може активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности 

понуде (без ПДВ-а)у случају: 

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде; 

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода 

важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора 

и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, 

након закључења уговора о јавној набавци за коју су поднели понуде.  

Финансијска гаранција за добро извршење посла 

2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 

 

Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач 

одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења 

из тачке 13.2 Поглавља 7 Конкурсне документације и да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. 

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено 

менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног уговора 

(Образац број 8). 
 

Меница се издаје на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). 

 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да 

обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је 

продужен рок важења уговора.  

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности уговора (без ПДВ-а) у случају: 

- да понуђач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају 

и поред писменог упозорења Наручиоца. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен 

уговор, након истека рока важења, на писмени захтев. 

 

14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру своје понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде 

(Образац 2).  

 

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

је дужан да понуђач у надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

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

Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без обзира на 

степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН. 

 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
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неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуде, у писаном облику: 

-поштом на адресу Наручиоца: ЈКП „Други октобар“, 26300 Вршац, Стевана Немање 26, 

- електронском поштом/e-mail– javne.nabavke@oktobar.rs  

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

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

интернет страници.  

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

или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 01-01-24/2018”. 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам)или мање дана пре истека рока за 

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

рока за подношење понуда.  

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

конкурсну документацију.  

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

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, (поштом 

или електронском поштом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници). 

 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 

да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

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

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

неприхватљиву.  

 

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду под условима и на начин дефинисан чланом 82. ЗЈН. 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 74. став 2. ЗЈН). 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

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

доделу уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико 

Законом о јавним набавкама није другачије одређено.  

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

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 

7(седам) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања, и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао  

Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. (члан 149. став 3. 

ЗЈН). 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана 

од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца, поштом 

препоручено са повратницом, факсом или мејлом: javne.nabavke@oktobar.rs  

mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
mailto:javne.nabavke@oktobar.rs
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Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

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

за подношење захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека 

тог рока.  

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

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

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са чланом 150. ЗЈН. 

Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у висини 

120.000,00 динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број:840-30678845-06, шифра 

плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке (ЈН број 01-01-24/2018.), сврха 

уплате: Републичка административна такса за ЈН број:01-01-24/2018. – Набавка дечијих игралишта, 

прималац: Буџет Републике Србије. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца. 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
1.1 да је издата од стране банке и да садржи печат банке, 

1.2 да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога, 

1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши, 

1.4 број рачуна: 840-30678845-06, 

1.5 шифру плаћања: 153 или 253, 

1.6 позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, 

1.7 сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, 

1.8 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата, 

1.9 корисник: буџет РС, 

1.10 потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

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

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор, потписана и 

оверене печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних 

наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава). 

4. Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1.,за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен рачун код НБС у 

складу са законом. 

 

21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке под условима 

и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН. 

 

22. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

Наручилац задржава право да:  

1) измени или допуни Конкурсну документацију (члан 63. ЗЈН).  

2) обустави поступак предметне јавне набавке (члан 109. ЗЈН). 
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23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац ће у року од 10(десет) дана од дана отварања понуда донети одлуку о додели уговора. 

 

24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока 

за подношење захтева за заштиту права (члан 113. ЗЈН). 

Уколико је поднета само једна понуда Наручилац ће закључити уговор и пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права (члан 112. ЗЈН). 

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац има право да исти закључи са 

првим следећем најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН). 

 

25. ИЗМЕНА УГОВОРА 

Након закључења уговора Наручилац може дозволити продужење рока важења истог у случају 

наступања околности више силе. 

Регулисано уговором. 

 

26. УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

Регулисано уговором. 

 

27. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Регулисано уговором. 


