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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр  

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности  

набавка радова 

Надградња равног крова на делу фискултурне сале основне школе 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:                               Основна школа „Млада поколења“ Ковачица 

Адреса:                                      Маршала Тита 33, 26210 Ковачица               

ПИБ:                                           101009568                              

Матични број:                            08029202 

Шифра делатности :                  8520  

E mail:                                         oskov@panet.rs 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке:             радови         

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке  је:   набавка радова – надградња равног крова на делу 

фискултурне сале основне школе 

4. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци 

6. Резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка 

7. Електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација 

8. Достављање понуда и рок за подношење понуда: врши се непосредно или путем 

поште на адресу ОШ “Млада поколења“ Ковачица, Маршала Тита бр. 33  26210 

Ковачица, у затвореној  коверти, са назнаком „ Понуда за набавку радова – надградња 

равног крова на делу фискултурне сале основне школе, ЈНМВ 03/2020 – НЕ 

ОТВАРАТИ„. На полеђини коверте уписује се  назив, адреса и телефон контакт особе 

понуђача. 

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања понуде, а најкасније до  

12,00  часова 23.03.2020.године. 

9. Отварање понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 23.03.2020.године у 13:00 часова у просторијама 

ОШ “Млада поколења“ Ковачица, Маршала Тита бр. 33. 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

комисији наручиоца поднети оверено овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда. 

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора биће донета 

у  року од 12 дана од дана јавног отварања понуда. 

11. Контакт: Лице за контакт у вези припреме понуде је Јармила Шипицки, емаил 

oskov@panet.rs. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне 

информације или појашњења у вези са припремом понуде. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 03/2020 су радови – надградња равног крова на делу 

фискултурне сале основне школе 

 

Назив и ознака из општег речника: 45260000 – радови на крову и други посебни 

грађевински радови. 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
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III ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Р.б. Опис радова 

 

 

Ј.м. Коли 

1. 2. 3. 4. 

I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
1. Скидање дотрајалих слојева на равним крововима. Равни 

кровови се састоје од хидроизолације, слоја за пад и од 

завршног слоја шљунка који чини непреоходне кровне 

терасе. У цену је урачуната демонатажа и спуштање 

материјала и одвоз на градску депонију. Све површине 

детаљно очистити а у случају временских неприлика 

поставити заштитну фолију. По потреби уградити и дизалицу 

за спуст материјала због висине објеката. 

Обрачун по м² крова. 

 

 

м2 

 

 

133.29 

2. Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора, 

димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, 

упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 15км. На местима где је 

оштећена подлога, очистити је и заштити одговарајућим 

прајмерима. У цену урачуната и помоћна скела. 

Обрачун по м¹ лимарије. 

 

 

 

 

м1 

 

 

 

 

75.72 

3. Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500 

(Р⌀,10,12,14,16- према пројекту коснтрукције). Арматуру 

очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и 

статичким детаљима. Додато 10% у односу на наведену 

количину у пројекту конструкције ради спојева и преклопа. 

Обрачун по килограму. 

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

16.68 

4. Набавка и постављање камене вуне у облику тврдих плоча, 

"Вунизол Т плус", дебљине 10 цм,густине 120 кг/м³. Камену 

вуну поставити као термо, звучну и противпожарну 

изолацију АБ плоче изнад горње плоче, по детаљима и 

упутству пројектанта. У цену улази и помоћна скела. 

Обрачун по м² пода. 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

133.57 

5. Набавка, израда и постављање кровне конструкције. Кровну 

конструкцију израдити од челичних носача, лимова, 

угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по 

пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове 

идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње 

елементе очистити од корозије и прашине, нанети 

импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи 

поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке, 

скела, као и атестирање конструкције и варова. Додато је 5% 

због отпада на спојевима. 

100.80.4=895 кг, 40.60.4=1284 кг, РØ12= 120 кг. 

Обрачун по килограму. 

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

2.299.00 

6. Набавка и постављање подложних плоча и анкера, на 

предвиђеним местима где се кровна конструкција повезује 

са постојећом конструкцијом објекта преко подлошке и 

завртњева који улазе у цену. 

Обрачун по кг. 

 

 

кг 

 

 

337.00 
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7. Покривање крова поцинкованим ребрастим лимом са 

филцом, ТР 40/245, дебљине 0.60 мм, у боји по избору 

инвеститора. Покивање извести по пројекту, детаљима и 

упутству произвођача и пројектанта. 

Обрачун по м² покривене површине. 

 

 

м2 

 

 

133.23 

8. Израда и монтажа висећих вертикалних поцинкованих цеви, 

развијене ширине до 50 цм, пресека 12/10 цм, дебљине лима 

0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. 

Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 

200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви 

морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак 

олучне цеви по детаљу. 

Обрачун по м¹. 

 

 

м1 

 

 

16.00 

9. Израда и монтажа лежећих хоризонталних правоугаоних 

олукаод поцинкованог лима, развијене ширине 40 цм, 

ширине олука 12.6 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати 

нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и 

летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука 

урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са 

предње стране олука нитнама 0.4 мм, на размаку до 80 цм. 

Обрачун по м¹ 

 

 

м1 

 

 

24.00 

10. Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине 

(РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака подићи 

најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. 

Опшивање димњака извести по детаљима и упутству 

пројектанта. 

Обрачун по м¹ спољне ивице димњака. 

 

 

м1 

 

 

 

10.70 

11. Опшивање надзидака поцинкованим лимом, развијене 

ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу препустити 

за 3 цм. Опшивање извести по детаљима и упутству 

пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, који 

улази у цену опшивања. 

Обрачун по м² надзидака. 

 

 

м2 

 

 

27.34 

 

1.Врста радова 

Врста, опис и количина радова дати су у спецификацији радова који је саставни  

део понуде.  

2.Техничке карактеристике (спецификације) 

Дате су у оквиру Техничке спецификације 

3.Квалитет 

Понуђач се обавезује да све радове изведе квалитетно, по правилима грађевинско – 

техничке науке и струке, према прописаним техничким условима, прописима и 

стандардима. 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Контролу изведених радова, у обавези је да прати Надзор изменован од стране 

Наручиоца. Све приговоре на изведене радове, лице задужено за контролу дужно је да 

истакне Понуђачу који је дужан да поступи по приговору и отклони све недостатке. 

Гарантни рок за изведене радове минимално 36 месеци а за уграђени материјал 

наручилац прихвата произвођачку гаранцију уколико је иста дужа од 36 месеци, у 

супротном гаранција мора износити минимално 36 месеци. Гарантни рок тече од 

записничког пријема изведених радова. 

5. Рок извршења: 

Радови се морају извести у року од најдуже 30 (тридесет) календарских дана од дана 

увођења извођача у посао. Извођач је дужан да достави динамички план радова. 
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6. Место извршења: 

Радови ће се изводити у Ковачици, на објекту Основне школе "Млада поколења" у 

улици Маршала Тита  бр. 33. 

7.Обилазак локације 

Уколико понуђач жели, може да  о свом трошку обиђе локацију  и изврши увид у циљу 

детаљног упознавања са врстом и обимом радова у времену од 09,00 до 13,00 часова, 

сваког радног дана, уз предходну пријаву, најмање 24 часа, путем електронске поште 

на адресу:oskov@panet.rs 

Увид у пројекат може се извршити о свом трошку у циљу детаљног упознавања са 

врстом и обимом радова у времену од 09,00 до 13,00 часова, сваког радног дана у 

просторијама Основне школе „Млада поколења“ Ковачица, 26210 Ковачица, ул 

Маршала Тита  бр. 33 уз такође предходну пријаву најмање 24 часа доласка, путем 

електронске поште на адресу: oskov@panet.rs  

Пријава мора бити на  меморандуму понуђача и мора да садржи списак овлашћених 

лица понуђача (са именом и презименом, бројем личне карте, од кога је издата). 

Контакт особа је Јармила Шипицки 

Потписивањем изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се 

радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити тако да у току 

извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у 

време подношења понуде. 

 

8. Осигурање 

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у 

изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са 

роком важења за цео период извођења радова. Изабрани понуђач (извођач радова) је 

такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са 

роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је 

дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 

осигурања. 
 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

ОПШТИ ОПИС РАДОВА 

Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти не 

искључује примену одредаба савезних норми и важећих прописа у грађевинарству из 

ове области. 

 

1.АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну 

примену савремене механизације намењене овој врсти радова. 

Сви примењени материјали, бетонски челик, везивни материјал и слично морају бити 

прописаног квалитета, односно да поседују атесте. Бетонски челик мора бити 

машински исправљен и обрађен и не сме да поседује веће трагове корозије, нити било 

какве трагове других материјала. 

Изведени радови морају бити квалитетни, у потпуности повезани, бетонски челик мора 

заузимати правилан положај и облик, мора бити прописно удаљен од оплате и подлоге 

да би имао прописани заштитни слој бетона. 

Изглед и распоред бетонског елика мора у потпуности одговарати условима из 

техничке документације. 
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Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције 

радова . Јединичне цене обухватају израду комплетне позиције радова ( набавку 

основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање 

-повезивање, сви хоризонталне и вертикалне транспорте до места уградње, неопходну 

радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова. 

 

2.ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

Све тесарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом. 

Сви примењени материјали, дрвена грађа, везивни материјал и слично морају бити 

прописаног квалитета. 

Употребљена дрвена грађа мора одговарати постојећим техничким прописима за 

дрвене конструкције. 

За радове користити суву стругану чамову грађу И квалитета. 

Димензије грађе и конструкције морају бити како је то назначено у објекту . 

Анкерисање конструкције вршити, ако другачије није назначено у пројекту, о бетонске 

елементе помоћу челичних котви ø 12мм на размаку од најмање 1,00 м. 

Спајање елемената вршити помоћу правилних тесарских веза и закивањем ексера 

одговарајућих пречника или помоћу чел. шрафова Ø 10 мм . 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична 

цена обухвата израду комплетне позиције : набавку материјала, спољни и унутрашњи 

транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, 

неопходну радну скелу, нормалан растур материјала и остале операције које си 

неопходне за квалитетно извођење радова. 

 

 

3.ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

Све покривачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом. 

Сви примењени материјали, покривачи, везивни материјал и слично морају бити 

прописаног квалитета, односно да поседују атесте. Код покривања крова придржавати 

се стриктно упутства произвођача нарочито за нагибе кровова и густине покривања. 

Покривање слемена и грбина улази у цену покривача. 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична 

цена обухвата израду комплетне позиције : набавку материјала, спољни и унутрашњи 

транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, 

неопходну радну скелу, нормалан растур материјала и остале операције које си 

неопходне за квалитетно извођење радова. 

 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

4.ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну 

примену савремене механизације намењене овој врсти радова. 

Сви примењени материјали, спојни и везивни материјал и слично морају бити 

прописаног квалитета. 

Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним 

детаљима, уз обавезну примену савремених метода за спајање - настављање лимова. 

Термоизолација у сендвичу мора бити правилно постављена без било каквих гњечења 

илипразних места у сендвичу. Челични лим мора бити површински заштићен слојем 

против рђања - поцинковањем, бојењем, пластифицирањем или на неки други начин 

како се то захтева у пројектној документацији. 

Дебљина лима треба да је 0,55 мм ако другачије није назначено . 
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Све саставке израдити стручно и солидно са дуплим фалцом и летовати чистим 

калајем. Подвезе за прихватање лима урадити од челичних флахова 20/2 мм које треба 

адекватно од зависности од подлоге причврстити за исту ( шрафови, анкери, варење ). 

Изведени радови морају свом својом дужином и површином да задржавају, код истих 

позиција, правилан геометријски облик . 

Сви изведени лимарски радови морају у потпуности да служе пројектованој намени. На 

местима где је лим у директном додиру са другим материјалима ( бетон, опека и друго ) 

исти се мора заштитити премазима, терисаном хартијом или сличним . Носачи лима 

који су у непосредном додиру са лимом морају бити од истодобног материјала . 

За сво време извођење радова а све до предаје објекта, извођач је дужан да предузме 

све потребне мере да не би дошло до оштећења ових радова . А ако и дође до оштећења 

извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у 

пројектовано стање. 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова . Јединична 

цена обухвата израду комплетне позиције : набавку материјала, спољни и унутрашњи 

транспорт, уграђивање, мере заштит , све хоризонталне и вертикалне преносе , 

неопходну радну скелу, нормалан растур материјала и остале операције које си 

неопходне за квалитетно извођење радова . 

 

5. РАЗНИ РАДОВИ 

Све разне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 

савремене механизације намењене овој врсти радова. 

Сви примењени материјали, спојни и везивни материјал и слично морају бити 

прописаног квалитета, односно да поседују атесте. 

За сво време извођење радова а све до предаје објекта, извођач је дужан да предузме 

све потребне мере да не би дошло до оштећења ових радова . А ако и дође до оштећења 

извођач ће о свом трошку  уз сагласност надзорног органа, радове довести у 

пројектовано стање. 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична 

цена обухвата израду комплетнепозиције : набавку материјала , спољни и унутрашњи 

транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, 

нормалан растур материјала и остале операције које су неопходне за квалитетно 

извођење радова . 

 

Датум  
                                                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

_________________________                        М. П.                            __________________________ 

 

 

Напомена: Потписом на овом образцу понуђач потврђује да у потпуности прихвата све 

захтеве наручиоца, као и да ће се истих придржавати. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  

УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона: 

 

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

регистар; 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита,кривично дело преваре; 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,    дефинисане чл. 76. 

Закона, и то:  

 1)      Финансијски капацитет; 

-да понуђач није био неликвидан, односно да рачун понуђача није био у блокади 

дуже од 5 дана укупно у последњих 12 месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуда на порталу јавних набавки. 

 2)      Технички капацитет; 

-да располаже у власништву, закупу или на основу уговора о лизингу са 

најмање 1 (једно) регистровано теретно возило-камион, носивости најмање 1,5 

тона. 

3)      Кадровски капацитет; 

- да има најмање 5 (пет) запоснених или на други начин ангажованих лица, од 

којих 1 (један) мора имати лиценцу  310 или 400 или 401 или 410 или 411 или 

800, и потврду ИКС да је лиценца важећа на дан подношења понуде, који ће 

уједно бити шеф градилишта. 

  
   4)    Пословни капацитет; 

 

-да је понуђач у претходним пословним годинама (2017., 2018. и 2019.) извео 

исте или сличне радове који су предмет набавке на минимум једном објекту у 

укупној вредности не мањој од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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V   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

 

1. Упуство  како се доказује испуњеност обавезних услова 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве понуђача, 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом.       

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом.  Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 

оверену печатом. 

 

2. Упуство  како се доказује испуњеност додатних услова 
 

1)Финансијски капацитет 

- да понуђач није био неликвидан, односно да рачун понуђача није био у блокади 

дуже од 5 дана укупно у последњих 12 месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуда на порталу јавних набавки. 

Доказ:  

Потврда НБС да субјект није био неликвидан, односно да рачун понуђача није био у 

блокади дуже од 5 дана укупно у последњих 12 месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуда на порталу јавних набавки. 

 

2) Технички капацитет; 

-да располаже у власништву, закупу или на основу уговора о лизингу са најмање 1 

(једно) регистровано теретно возило-камион, носивости најмање 1,5 тона. 

Доказ: 

Доказ :за власништво - фотокопија  саобраћајне дозволе регистрованог возила на 

понуђача  

Доказ за закуп- фотокопија  саобраћајне дозволе регистрованог возила  и фотокопија 

уговора о закупу који треба да садржи предмет закупа,накнаду (закупнину) и рок 

закупа (трајање закупа).Рок закупа мора да обухвати период до 31.05.2020.године . 

Уколико уговор о закупу не садржи ове елементе, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

Доказ за лизинг: фотокопија  саобраћајне дозволе регистрованог возила и фотокопија 

уговора о лизингу. 

Напомена:  уговор о пословно - техничкој сарадњи. (са правним или физичким лицем)  

не може се сматрати као валидан доказ за испуњење  услова у погледу техничког 

капацитета.осим уколико је  друга страна уговора о пословно техничког сарадњи  

уједно и члан групе понуђача у заједничког понуди. 
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3) Кадровски капацитет; 

-да има најмање 5 (пет) запоснених или на други начин ангажованих лица, од 

којих 1 (један) мора имати лиценцу 310 или 400 или 401 или 410 или 411 или 800, и 

потврду ИКС да је лиценца важећа на дан подношења понуде, који ће уједно бити 

шеф градилишта. 

Доказ:  

За запослене на неодређено време: Фотокопија уговора о раду на неодређено време, 

образац пријаве на обавезно социјално осигурање (ако су лица у радном односу код 

понуђача на неодређено време) 

За запослене на одређено време: Фотокопија уговора о раду на одређено време, образац 

пријаве на обавезно социјално осигурање. (ако су лица у радном односу у радном 

односу код понуђача на одређено време) 

 За ангажована лица:фотокопију уговора о делу, уговора о обављању привремених и 

повремених послова, уговор о допунском раду као и образац пријаве на обавезно 

социјално осигурање. (ако су у питању уговором ангажована лица ван радног однода 

од стране понуђача) 

Поред наведених доказа,потребно је још  доставити и  следеће доказе 

За шефа градилишта фотокопију лиценце 310 или 400 или 401 или 410 или 411 или 800 

и Потврду од Инжењерске коморе Србије да му је иста  (лиценца) важећа на дан 

подношења понуде. 
 

 4) Пословни капацитет; 

-да је понуђач у претходним пословним годинама (2017., 2018. и 2019.) извео исте 

или сличне радове који су предмет набавке на минимум једном објекту у укупној 

вредности не мањој од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Доказ: 

А).Попуњен образац референц лист (образац број 13),  

Б)Фотокопије уговора.  

В)Фотокопије окончаних ситуација или фактура достављених уговора. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 

промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој 

промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин.  

Понуђачи који су уписани у регистар Понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 

набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о 

испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), али је препорука да у 

понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води 

Агенција за привредне регистре.  

Ако је Понуђач доставио изјаву из члана 77. ст. 4. овог Закона, Наручилац може пре 

доношења Одлуке о додели уговора од Понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија да затражи да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 

затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац 

доказе може да затражи и од осталих Понуђача. Наручилац неће од Понуђача 

затражити достављање свих или појединих доказа уколико за истог Понуђача поседује 

одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код Наручиоца. Ако Понуђач 

у остављеном року који не може бити краћи од 5 дана не достави тражене доказе, 

Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова 

за учешће у поступку предметне јавне набавке , понуђач ће бити дужан да достави 

Члан 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:  
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1. Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар.  

1.1) Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на 

датум издавања извода) 

 1.2) Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум 

издавања извода) Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају 

сви чланови групе понуђача 

 

2. Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

2.1) Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 

оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана 

отварања понуда) и то: 

2.1.1) Извод из казнене евиденције, односно Уверење основног суда (које обухвата и 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не 

обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 

доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита.  

2.1.2) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за 

организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач 

(правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе. 

 2.1.3) 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 делопримања 

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

криминала. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта. Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих. 

 2.2) Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

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

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда). Захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта.  
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2.3) Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

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

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда). Захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта. Овај доказ Понуђач доставља и за 

подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

 

3. Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији.  

3.1) Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).  

3.2) Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода (копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).  

3.3) Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода (копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда). Овај доказ, 

Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ И ДОКАЗ  У СКЛАДУ СА 

чл. 80. Закона 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача.  

  

УСЛОВИ  КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  И ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. Закона 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  
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VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума економски 

најповољније понуде. 

            Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи: 

 

Р.бр. Елементи критеријума Број пондера 

1.   Понуђена цена 50 

2.   Рок за извршење радова 20 

3.  Гарантни период за изведене радове 20 

4.  Квалитет услуге 10 

Понуђена цена 

Највећи могући број  пондера код овог критеријума је 50.  

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера предвиђен за 

овај елемент критеријума. 

Рангирање понуда ће бити вршено по следећој формули:  

Број пондера=50x 
Најнижа понуђена цена 

  
Цена понуде која се рангира 

(50 пута  најнижа понуђена цена која се дели са ценом понуде која се рангира ) 

Рoк за извршење радова 

Наручилац ће прихватити и оцењивати само оне понуде које су понудиле рок најдуже 30 

календарских дана  од дана увођења у посао.Понуде које не буду имале овако понуђен рок за 

извршење радова биће одбијене као неприхватиљиве. 

Највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 20.  

Понуда са најкраћим роком за извршење радова добија максималан број пондера 

предвиђен за овај елемент критеријума. 

Рангирање понуда ће бити извршено према следећој формули: 

Број пондера= 20x  

 Најкраћи понуђени исправни  рок за извршење радова 

  Рок за извођење радова понуђен од стране оцењиваног 

понуђача 

(20 пута  најкраћи понуђени исправни рок за извршење радова који се дели са роком за 

извођење радова понуђен од стране оцењиваног понуђача) 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.03/2020   16/ 50 

  

 

Гарантни период  за изведене радове 

Наручилац ће прихватити и оцењивати само оне понуде које су понудиле гарантни рок 

од најмање 36 месеци. Понуде које не буду имале овако понуђен гарантни рок биће 

одбијене као неприхватљива 

Највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 20.  

Понуда са најдужим гарантним периодом за изведене радове добија максималан број 

пондера предвиђен за овај елемент критеријума 

Рангирање понуда ће бити извршено према следећој формули: 

Број пондера= 

20x  

Гаратни период за изведене радове понуђен од стране оцењиваног 

понуђача    
  Најдужи понуђени гаранти  период за изведене  радове 

(20 пута гаратни период за изведене понуђен од стране оцењиваног понуђача који се 

дели са најдужим понуђеним гарантим  период за изведене  радове) 

Квалитет услуге 

Наручилац ће прихватити и оцењивати само оне понуде које су поднеле потврде .Понуде које 

не буду имале наведене потврде биће одбијене као неприхватиљиве. (Образац број 13.) 

Највећи могући број пондера код овог елемента критеријума је 10.  

Понуда са највећим пројем Потврда добија максималан број пондера предвиђен за овај 

елемент критеријума. 

Рангирање понуда ће бити извршено према следећој формули: 

Број пондера= 10x  
 Број поднетих потврда 

  
Број потврда поднетих од стране оцењиваног понуђача 

(10 пута  број потврда се дели са бројем потврда од стране оцењиваног понуђача) 

Избор између достављених понуда применом критеријума економски најповољније 

понуде наручилац спроводи тако што их рангира на основу пондера одређених за 

елементе критеријума. 

Најповољнија понуда  биће понуда оног понуђача који је остварио највећи број 

пондера. 

У случају када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, 

наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да 

разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и 

најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5* у корист понуде страног 

понуђача. 

У случају да после анализе две или више понуда остваре једнак и истовремено највећи 

број пондера, биће изабрана понуда оног Понуђача који има већи број пондера по 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.03/2020   17/ 50 

  

 

критеријуму цена. Уколико су цене исте, у том случају биће изабрана понуда оног 

Понуђача који има већи број пондера по критеријуму рока за извршење радова. У 

случају да две или више понуда остваре једнак и истовремено највећи број пондера по 

критеријуму рока за извршење радова, биће изабрана понуда оног Понуђача који има 

већи број пондера по критеријуму гарантног периода. Ако после анализе две или више 

понуда остваре једнак и истовремено највећи број пондера по критеријуму цена, по 

критеријуму рока за извршење радова и по критеријуму гарантног периода, као 

одлучујући се узима критеријум рока важења понуде. 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће 

даље разматрати, већ ће бити одбијене. а) Благовремена понуда је понуда која је 

примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. б) 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације. в) Прихватљива понуда је понуда која 

је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе 

Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
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VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Образац 1.  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

  (заокружити) 

 

 

 

 

Назив понуђача:     

Седиште и адреса понуђача:     

Поштански број:     

Одговорно лице (потписник уговора)     

Особа за контакт:     

Телефон:     

Телефакс:     

Е-маил:     

Текући рачун  и банка:     

Матични број понуђача:     

Порески идентификациони број - ПИБ     

Обвезник ПДВ-а     

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица  

Датум: ____. ____. 2020. године           М.П.     

______________________ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу. 
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Образац 2. 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

За делимичну реализацију јавне набавке  мале  вредности набавка радова – 

надградња равног крова на делу фискултурне сале основне школе:  

 

 

 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

ДЕО НАБАВКЕ ЗА 

КОЈУ СЕ АНГАЖУЈЕ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

ПРОЦЕНАТ  

ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

Датум: _______________                    М.П.          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                                   __________________________  

 

 

Напомена:  

Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде  

Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од пет 

ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног 

броја 6. за првог подизвођача). 
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Образац 3.  

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

  

                     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Место и датум:  

 

___________________  

 

 

                                                    М.П.                _______________________ 

                                                             (потпис овлашћеног лица)  

  

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“попуњавају само они понуђачи који 

понуду подносе са подизвођачем Уколико понуђач наступа са већим бројем 

подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и 

доставити уз понуду.                  

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача:     

Седиште и адреса подизвођача:     

Поштански број:     

Одговорно лице (потписник уговора)     

Особа за контакт:     

Телефон:     

Телефакс:     

Е-маил:     

Текући рачун  и банка:     

Матични број подизвођача:     

Порески идентификациони број - ПИБ     

Обвезник ПДВ-а     
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Образац 4. 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале 

вредности набавка радова – надградња равног крова на делу фискултурне сале основне 

школе, и овлашћујемо члана групе 

____________________________________________________да у име и за рачун 

осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем 

 

 

 

Пун назив и 

седиште члана 

групе 

Назив и опис дела 

предмета набавке 

који ће извршити 

члан групе 

Проценат укупне 

вредности набавке 

који ће извршити 

члан групе 

 

Потпис одговорног 

лица и печат члана 

групе 

Овлашћени члан: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П 

 

Члан групе 

 

   

 

М.П 

 

Члан групе 

 

 

 

   

 

М.П 

 

Члан групе 

 

 

 

   

М.П 

 

 

 

 

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака ( уколико има више од 

четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног 

члана – то поље оставити непопуњено).  

 

 

Датум:___.___.2020. Године 
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Образац 5. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

Назив понуђача:     

Седиште и адреса понуђача:     

Поштански број:     

Одговорно лице (потписник уговора)     

Особа за контакт:     

Телефон:     

Телефакс:     

Е-маил:     

Текући рачун  и банка:     

Матични број понуђача:     

Порески идентификациони број - ПИБ     

Обвезник ПДВ-а     

 

 

  

Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача.  

 

 

Датум:___.___.2020. године  

 

                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

       М.П .                           _______________________ 
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Образац 6.  

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности  набавка радова – надградња равног крова на делу фискултурне 

сале основне школе: 

 

ПОНУДУ 

 

бр. __________ од ___________ за јавну набавку радова - надградња равног крова 

на делу фискултурне сале основне школе бр. ЈНМВ 03/2020  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

 

Вредност ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок важења понуде (не може бити 

краћи од 90 деведесет дана) 

 

Рок извршења радова -не може 

бити дужи од 30 (тридесет)  

календарских дана од  дана увођења  

извођача у посао 

 

 

Гарантни период за изведене радове не 

може бити краћи од 36 (тридесет шест) 

месеци од записничког пријема 

изведених радова 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

45 (четрдесетпет) дана од дана 

примопредаје извршених радова, 

односно од дана сачињавања коначног 

обрачуна. 

 

 Датум   _________   2020.                                                                                      

 

             Понуђач 

     М.П. 

                                                                                                    ___________________  

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац 7  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Р.б. Опис радова 

 

 

Ј.м. Коли Јед. 

Цена без 

ПДВ-а 

Јед. 

Цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 
1. Скидање дотрајалих слојева на 

равним крововима. Равни кровови 

се састоје од хидроизолације, слоја 

за пад и од завршног слоја шљунка 

који чини непреоходне кровне 

терасе. У цену је урачуната 

демонатажа и спуштање материјала 

и одвоз на градску депонију. Све 

површине детаљно очистити а у 

случају временских неприлика 

поставити заштитну фолију. По 

потреби уградити и дизалицу за 

спуст материјала због висине 

објеката. 

Обрачун по м² крова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.29 

    

2. Демонтажа олука, олучних вертикала, 

опшивки прозора, 

димњака и других елемената. Лимарију 

демонтирати, 

упаковати, утоварити у камион и 

одвести на депонију коју 

одреди инвеститор удаљену до 15км. На 

местима где је 

оштећена подлога, очистити је и 

заштити одговарајућим 

прајмерима. У цену урачуната и 

помоћна скела. 

Обрачун по м¹ лимарије. 

 

 

 

 

 

м1 

 

 

 

 

 

75.72 

    

3. Набавка и постављање ребрасте 

арматуре ЧБР 400/500 

(Р⌀,10,12,14,16- према пројекту 

коснтрукције). Арматуру 

очистити, исећи, савити и уградити 

према пројекту и статичким 

детаљима. Додато 10% у односу на 

наведену количину у 

пројекту конструкције ради спојева и 

преклопа. 

Обрачун по килограму. 

       

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

 

16.68 

    

4. Набавка и постављање камене вуне у 

облику тврдих плоча, 

"Вунизол Т плус", дебљине 10 

цм,густине 120 кг/м³. Камену 

вуну поставити као термо, зву 

чну и противпожарну изолацију АБ 

плоче изнад горње плоче, 

по детаљима и упутству пројектанта. У 

цену улази и помоћна 

скела. 

Обрачун по м² пода. 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

133.57 
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5. Набавка, израда и постављање кровне 

конструкције. Кровну 

конструкцију израдити од челичних 

носача, лимова, угаоника, 

флахова, подложних плоча, анкера и 

слично, по пројекту, 

детаљима и упутству пројектанта. 

Спојеве и варове идеално 

израдити, очистити и обрусити. Пре 

уградње елементе очистити 

од корозије и прашине, нанети 

импрегнацију и основну боју, 

по извршеној монтажи поправити је. У 

цену улазе и анкери, 

завртњи, подлошке, скела, као и 

атестирање конструкције и 

варова. Додато је 5% због отпада на 

спојевима. 

100.80.4=895 кг, 40.60.4=1284 кг, РØ12= 

120 кг. 

Обрачун по килограму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.299.00 

    

6. Набавка и постављање подложних 

плоча и анкера, на 

предвиђеним местима где се кровна 

конструкција повезује 

са постојећом конструкцијом објекта 

преко подлошке и 

завртњева који улазе у цену. 

Обрачун по кг. 

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

337.00 

    

7. Покривање крова поцинкованим 

ребрастим лимом са филцом, 

ТР 40/245, дебљине 0.60 мм, у боји по 

избору инвеститора. 

Покивање извести по пројекту, 

детаљима и упутству 

произвођача и пројектанта. 

Обрачун по м² покривене површине. 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

133.23 

    

8. Израда и монтажа висећих вертикалних 

поцинкованих цеви, 

развијене ширине до 50 цм, пресека 

12/10 цм, дебљине лима 

0,60 мм. Делови олучних цеви морају да 

улазе један у други 

минимум 50 мм и да се залетују калајем 

од најмање 40%. 

Поцинковане обујмице са држачима 

поставити на размаку од 

200 цм. Преко обујмица поставити 

украсну траку. Цеви 

морају бити удаљене од зида минимум 

20 мм. Завршетак 

олучне цеви по детаљу. 

Обрачун по м¹. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 
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9. Израда и монтажа лежећих 

хоризонталних правоугаоних олука 

од поцинкованог лима, развијене 

ширине 40 цм, ширине олука 

12.6 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке 

спајати нитнама, једноредно 

са максималним размаком 3 цм и 

летовати калајем од 

најмање 40%. Држаче висећих олука 

урадити од поцинкованог 

флаха 25x5 мм и нитовати са предње 

стране олука нитнама 

0.4 мм, на размаку до 80 цм. 

Обрачун по м¹ 

 

 

 

 

 

 

 

м1 

 

 

 

 

 

 

 

24.00 

    

10. Опшивање димњака поцинкованим 

лимом, развијене ширине (РШ) 

50 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид 

димњака подићи најмање 

за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у 

спојницу опека. Опшивање 

димњака извести по детаљима и 

упутству пројектанта. 

Обрачун по м¹ спољне ивице димњака. 

 

 

 

 

 

 

 

м1 

 

 

 

 

 

 

 

10.70 

    

11. Опшивање надзидака поцинкованим 

лимом, развијене ширине 

(РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. 

Окапницу препустити за 3 цм. 

Опшивање извести по детаљима и 

упутству пројектанта. Испод 

лима поставити слој тер папира, који 

улази у цену опшивања. 

Обрачун по м² надзидака. 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

27.34 

    

I Укупно припремно завршни радови:   
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену 

(колона 5), без пдв-а понуђену јединичну цену (колона 6) са пдв-ом. и изражену у 

ДИНАРИМА,производ јединичне цене (колона 5) и количине (колона 4) се уписује у колону 7 

(укупна цена без ПДВ-а) производ јединичне цене (колона 6) и количине (колона 4) се уписује у 

колону 8 (укупна цена са ПДВ-ом)Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са условима наведених у тачкама од 1 до 4 

обрасца структуре цене. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре 

цене у противном понуда ће се одбити као неприхватљива. 

 

 

Датум:____. ____. 2020. године  

                                                                                              Потпис овлашћеног лица        

__________________________ 

Уколико понуђач у својој понуди не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
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Образац 8.  

ОБРАЗАЦ  

ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА РАДОВА –

НАДГРАДЊА КРОВА НА ДЕЛУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу, као овлашћено лице Понуђача дајем следећу  

 

И З Ј А В У 

 

 Понуђач_________________________________________из 

________________________ 

 

Адреса: _____________________________________ , Матични број: _______________,  

 

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у поступку јавне 

набавке мале вредности  набавка радова – надградња равног крова на делу фискултурне 

сале основне школе ЈНМВ број 03/2020   

и то да:  

 

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

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре;  

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

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

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

 

 

 

       

 

Место и датум:     

 

_____________________                  М.П.                            Потпис овлашћеног лица   

 

           ________________________           

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси Понуђач самостално, овом Изјавом доказује да 

испуњава све услове из тачке 1 до 4. Уколико понуду подноси група понуђача, 

потребно је да се наведени образац Изјаве фотокопира у довољном броју примерака, 

попуни, овери печатом и потписом овлашћеног лица за сваког понуђача из групе 

понуђача 
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Образац 9. 

 

ОБРАЗАЦ  

ИЗЈАВЕ  ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У  

ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАБАВКА РАДОВА – 

 НАДГРАДЊА КРОВА НА ДЕЛУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_____________________________________ из 

_________________________,  

 

Адреса: _________________________________________ , Матични број: ____________,  

 

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у поступку јавне 

набавке мале вредности  набавка радова – надградња равног крова на делу фискултурне 

сале основне школе ЈНМВ број 03/2020   

и то да: 

 

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

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре;  

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

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

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

 

   

Место и датум:     

 

_____________________                  М.П.                            Потпис овлашћеног лица   

 

           ________________________           

 

 

Напомена:Понуђач и Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене у 

тачкама 1 до 4 ове Изјаве. Уколико Понуђач наступа са више подизвођача, овај образац 

Изјаве фотокопирати за сваког подизвођача да попуне, овере печатом и потписом. 
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Образац 10. 

 

 

И З Ј А В А 

  

  

__________________________________________________________ 

( назив понуђача) 

 

 

__________________________________________________________ 

(седиште и адреса) 

 

  

 

Потврђује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је при 

састављању понуде за јавну набавку мале вредности набавка радова – надградња 

равног крова на делу фискултурне сале основне школе број 03/2020 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 

 

 

  

  

  

 Датум: _______ 2020.године  

                    ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ 

        

            ____________________________________ 

            (име и презиме овлашћеног лица) 

 

 

 

  М. П.                                             ____________________________________ 

                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.03/2020   30/ 50 

  

 

Образац 11.  

 

НАПОМЕНА:Изјава (попуњена) се доставља уз понуду 

     ___________________________________ 

Назив и адреса понуђача 

________________________________________________________________ 

Место 

________________________________________________________________ 

Датум 

 

 

ИЗЈАВА 

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

Под  пуном  кривичном  и  материјалном  одговорношћу  изјављујемо  да  ћемо 

уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова– надградња равног крова на делу 

фискултурне сале основне школе број 03/2020 приликом  примопредаје радова,  

достави Наручиоцу  бланко соло меницу  са меничним овлашћењем на износ од 10% 

вредности уговора без ПДВ-а, на име гранције за отклањање грешака у гарантном року 

са роком важења који је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока. 

Овај рок ће бити јасно наведен у меничном овлашћењу које се доставља уз 

меницу. Износ ће бити наведен у меничном овлашћењу у процентуалном и 

номиналном износу. Уједно ћемо поднети и копију важећег картона депонованих 

потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача 

код те пословне банке, као и оверен захтев за регистрацију менице од стране пословне 

банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код 

Народне банке Србије.  

 

_________________________ 

Датум и место                             

       Потпис овлашћеног лица 

                                                                                   ______________________ 

 

.                 М.П.                   
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Образац 12.  

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

Надградња равног крова на делу фискултурне сале основне школе 

 

Закључен дана ____________ године у Ковачици између: 

 

1. Основне школе „Млада поколења“ Ковачица, ул. Маршала Тита бр. 33.  кога 

заступа директор Ањичка Биреш (у даљем тексту Наручилац) са једне стране 

и 

2. _____________________________, из _________________________ ул. и бр. 

____________________________, матични број_________________________, 

ПИБ________________, рачун бр. _____________________________ код пословне 

банке_______________________________, кога заступа 

______________________________ (у даљем тексту Извођач ) са друге стране. 

 

3.Пун назив подизвођача/учесника у заједничкој 

понуди____________________________, из_________________________ ул. и бр. 

____________________________, матични број__________________, ПИБ 

________________, рачун бр. ___________________________код пословне банке 

__________________________, кога заступа ______________________________, 

су учешћем у понуди од _________%. 

 

4.Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој 

понуди_________________________, из_________________________ ул. и бр. 

________________________, матични број__________________, ПИБ 

_______________, рачун бр. _____________________код пословне банке 

_________________________, кога заступа ______________________су учешћем 

у понуди од _________%. 

 

5.Пун назив подизвођача /учесника у заједничкој 

понуди_________________________, из_________________________ ул. и бр. 

____________________________, матични број__________________, ПИБ 

________________, рачун бр. _____________________________ код 

пословне банке _______________________________, које заступа 

______________________________,су учешћем у понуди од _________%. 

Напомена: Тачке 3, 4 и 5 попуњавају се у случају подношења заједничке понуде 

односно понудеса учешћем подизвођача. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” број 124/12,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне 

набавке мале вредности надградња равног крова на делу фискултурне сале 

основне школе број 03/2020. 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора дел. број _______________ од 

__________ 2020. године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу 

радова. 

- да је Извођач радова доставио Понуду бр. ___________ од __________2020. 

године, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима из конкурсне документације, и која чини саставни део овог уговора. 
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Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова надградња крова на делу објекта основне 

школе према врсти и количинама и цени датим у оквиру  техничке 

спецификације,понуде извођача и обрасца структуре цена, који је дат у прилогу и чини 

саставни део овог уговора. 

Уговореним радовима сматрају се и вишкови и мањкови  радова. 

 

Члан 2. 

Извођач радова се обавезује да предмет овог уговора изведе у свему према условима из 

конкурсне документације и своје понуде, бр. _____________ од _______________ 

године, према важећим техничким прописима, Закону о планирању и изградњи и 

прописима донетим за спровођење тог закона, као и према правилима струке, посебним 

узансима о грађењу и у складу са техничком документацијом. 

Техничку документацију из става 1. овог члана чине: предмер и спецификација радова, 

тендерска документација, динамички план радова, као и остала техничка 

документација битна за реализацију уговора. 

 

Вредност изведених радова 

Члан 3. 

Вредност радова из члана 1. овог Уговора без ПДВ-а износи _________________ 

динара 

(словима:____________________________________________________), док укупна 

вредност радова из члана 1. овог Уговора са ПДВ-ом износи 

_____________________динара  

(словима:__________________________________________) 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати ни из каквих разлога. 

У уговорену цену су садржани сви пратећи трошкови које извођач има у реализацији 

предметне набавке. 

 

Услови и наћин плаћања 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да  целокупну цену изведених радова плати Извођачу радова то 

у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације. 

Окочана ситуација се издаје након записничког примопредаје радове који потписују 

Извођач радова, Наручилац радова и Надзорни орган. 

Фактурисање и наплата се врши по ценама из Образца структуре цена, за врсту и 

количину стварно изведених радова. 

Количине и квалитет извршених радова Извођача радова контролисаће и пратиће 

стручни надзор Наручиоца. 

 

Рокови за извршење уговора 

 

Члан 5. 

Извођач радова се обавезује да предмет уговора реализује у свему према Динамичком 

плану радова, који је саставни део овог уговора. 

Рaдoви сe извoдe у рoку oд ________ (словима:_________________ )кaлeндaрских дaнa 

oд дaнa увoђeњa извoђaчa у пoсao. 

Сматра се да је Извођач  уведен у посао  када  Наручилац 

- преда Извођачу  техничку документацију за извођење радова 

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту 

- када Извођач преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
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Датум увођења у посао стручни надзор уписује у  грaђeвински днeвник. 

Рoк зa зaвршeтaк извoђeњa рaдoвa сe мoжe прoдужити нa писмeни зaхтeв Извoђaчa: 

- у случajу прeкидa рaдoвa кojи трaje дужe oд 2 дaнa a ниje изaзвaн кривицoм Извoђaчa 

(нeпoвoљнe климaтскe приликe и сл.), 

- у случajу eлeмeнтaрних нeпoгoдa (зeмљoтрeс, пoплaвa, пoжaр) кao и другим 

дoгaђajимa сa кaрaктeристикoм „вишe силe“, 

- услeд измeнe прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje пo нaлoгу Нaручиoцa пoд услoвoм дa 

oбим рaдoвa пo измeњeнoj прojeктнo-тeхничкoj дoкумeнтaциjи знaтнo прeлaзи oбим 

угoвoрeних рaдoвa. 

Зaхтeв зa прoдужeњe угoвoрeнoг рoкa Извoђaч пoстaвљa упућивaњeм писмeнoг зaхтeвa 

Нaручиoцу oдмaх пo нaстaнку oкoлнoсти из прeтхoднoг стaвa a нajкaсниje 10 дaнa прe 

истeкa угoвoрeнoг рoкa зa извoђeњe рaдoвa. Зaхтeв Нaручиoцa зa прoдужeњe рoкa мoрa 

дa oдoбри и нaдзoрни oргaн.  

Одмах по завршетку радова у року који је наведен у уговор  извођач обавештава 

наручиоца да су радови који чине предметуговора завршени. 

Наручилац и извођач су дужни да без одлагања приступе примопредаји и коначном 

обрачуну. 

 

Члан 6. 

Ако Извођач радова не изврши уговорене радове у уговореном или продуженом року, 

пада у доцњу, а Наручилац има право да у таквом случају захтева од Извођача радова 

да изврши уговорене радове и да плати накнаду за штету због задоцњења. 

Због падања у доцњу Извођача радова, Наручилац има право да раскине уговор и да 

тражи накнаду за штету због закашњења у извођењу радова. 

 

Члан 7. 

Уколико Извођач радова не изврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

уговорну казну у висини 1‰ (једног промила) за сваки дан закашњења од укупно 

уговорене вредности, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% 

од укупне цене уговорених радова.  

Од обавезе из става 1. Овог члана Извођач радова се ослобађа, ако докаже да је 

прекорачење рока за завршетак радова последица више силе коју признају постојећи 

прописи или поступања трећих лица без кривице Извођача радова. 

У случају из става 2.овог члана Извођач радова је дужан да без одлагања писмено 

обавести Наручиоца и да тражи продужење рока за завршетак радова, уз достављање 

доказа о времену трајања околности које су проузроковле одлагање завршетка радова. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

Члан 8. 

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје  изведених радова достави 

Наручиоцу  бланко соло меницу  са меничним овлашћењем на износ од 10% вредности 

уговора без ПДВ-а, на име гранције за отклањање грешака у гарантном року са роком 

важења који је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока. 

Овај рок мора бити јасно наведен у меничном овлашћењу које се доставља уз меницу. 

Износ мора бити наведен у меничном овлашћењу у процентуалном и номиналном 

износу. Изабрани понуђач подноси и копију важећег картона депонованих потписа 

овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те 

пословне банке, као и оверен захтев за регистрацију менице од стране пословне банке 

која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне 

банке Србије. Меницу потписује законски заступник на начин одређен Законом о 

меници. У случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник 
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понуђача у понуди се доставља и овлашћење којим законски заступник овлашћује лица 

за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао.  

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. 

гласник РС бр. 56/11, 80/15 и 76/16) Народне Банке Србије. 

Сва средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или 

понуђача, али не и на подизвођача 

 

Члан 9 

Наручилац је дужан да до почетка извођења радова обезбеди лице коме је поверено 

вршење стручног надзора над извршењем предмета овог уговора. 

Наручилац има право да преко свог надзорног органа контролише квалитет материјала 

која се уграђује, увидом у атесте и другу документацију и да врши контролу извођења 

радова према одобреној техничкој документацији. 

Наручилац преко надзорног органа има право да примедбе и предлоге упути само 

Извођачу радова али не и његовим подизвођачима, ако их има. 

Извођач радова је дужан да усвоји предлоге и примедбе Наручиоца ако оне нису 

супротне одредбамаовог уговора или ако се њиховим усвајањем не би нанела штета 

гарантованим карактеристикама радова чије је извођење предмет овог уговора. 

Ако је Извођач радова незадовољан одлуком надзорног органа има право да о томе 

обавести Наручиоца писменим путем. Наручилац је дужан да о приговору Извођача 

радова одлучи у року од пет дана од дана пријема обавештења. Одлука Наручиоца 

обавезујућа је за Извођача радова 

 

Члан 10 

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима  

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре 

уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и 

контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних 

важећим Правилницима и позитивном законском регулативом. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају 

стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У 

случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 

контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал 

који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом 

трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 

другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 11. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их 

је сам извео 
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Гарантни рок за радове 

Члан 12. 

Наручилац и Извођач радова утврђују гарантни период од ______ 

(словима:___________________) месеци за радове који су предмет овог уговора и за 

међусобну усклађеност изведених радова. 

Гарантни рок почиње тећи од дана потписивања записника од примопредаје радова 

Извођач радова је дужан да квалитативне недостатке отклања у гарантном року о свом 

трошку, у року од највише пет дана од дана пријема позива Наручиоца да отклони 

уочене квалитативне недостатке. 

Извођач радова се обавезује да надокнади сву штету која би услед квалитативних 

недостатака била проузоркована Наручиоцу. 

Ако су поједини радови неквалитетно изведени, Наручилац има право да одбије 

примопредају радова док се ти недостаци не отклоне. 

У случају да Извођач радова не отклони квалитативне недостатке у року из става 

1.овог члана,Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет 

Извођача радова. 

Извођач радова нема обавезу да отклони недостатке настале неправилним 

коришћењем, кривицом Наручиоца или трећег лица. 

 

Обавеза осигурања 

Члан 13. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од 

уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 

достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења 

за цео период извођења радова.  

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал 

или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према 

важећим прописима.  

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани извођач радова је дужан да 

достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

Трошкови осигурања су урачунати у уговорену цену. 

 

Члан 14. 

Ради обезбеђења података о току и начину извршавања предмета овог уговора, 

односно извођења појединих радова из предмета овог уговора, Извођач радова је 

дужан да на прописани начин води грађевински дневник и књигу инспекције. 

Извођач радова је дужан да грађевински дневник води од почетка извођења радова до 

данапримопредаје објекта који је предмет овог уговора и да у грађевински дневник 

уноси свакодневно све податке који се односе на врсту изведених радова, квалитет, 

начин и технологију грађења,расположиву механизацију, податке о мерама и 

количинама уграђеног материјала, ценама појединици мере, као и друге податке на 

основу којих се може проверавати извршавање уговорених радова. 

 

Одржавање и заштита градилишта 

Члан 15. 

Извођач радова је обавезан да одржава градилиште у складу са прописима и да га 

после завршетка радова, рашчисти и однесе ствари које му припадају. 

Наручилац не преузима никакве обавезе у погледу чувања материјала Извођача радова 

или изграђеног дела објекта, све до коначне примопредаје објекта. 

Извођачу радова се забрањује стварање привремених депонија на самом градилишту. 
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Члан 16. 

Извођач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите 

у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник 

РС“ број 101/2005 и 91/2015) и Правилником о заштити на раду приликом извођења 

грађевинских радова. („Службени гласник РС“ број 53/97) 

 

Члан 17. 

Извођач се обавезује да штету коју проузоркује на другим инсталацијама или 

грађевинама извођењем радова отклони о свом трошку. 

Ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме, насталих од дана 

почеткаизвођења радова до њихове примопредаје Наручиоцу сноси Извођач радова, а 

после примопредаје –Наручилац. 

 

Завршни радови 

Члан 18. 

Извођач радова је дужан да изведе и завршне радове који обухватају радове после 

завршетка радова на одношењу преосталог материјала, уређаја и опреме са 

градилишта, чишћење градилишта од отпадака и других материјала, као и друге 

радове, у свему према техничкој документацији која је саставни део овог уговора.  

Радове из става 1.овог члана Извођач радова је дужан да заврши у року предвиђеном за 

завршетак радова. 

 

Раскид уговора 

Члан 19. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим условима: 

 Ако извођач не започне радове најкасније 10 дана од дана увођења у 

посао. 

 Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом 

 Ако извођач радове не изводи квалитетно 

 Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа 

 Ако извођач из не оправданих разлога  прекине извођење радова и исте не 

настави по ситеку рока од 5 дана или одустане од рада 

 Ако извођач  није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за 

добро извршење посла. 

У случају раскида уговора уговорне стране ће уредити међусобне односе, односно 

права и обавезе, у односу на обим извршених радова, осим ако до раскида уговора није 

дошло из разлога пропуштања рокова за започињање извођења радова. 

Уговорна страна чијом је кривицом дошло до раскида уговора дужна је другој 

уговорној страни платити накнаду штете и изгубљену добит. 

 

Решавање спорова 

Члан 20. 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне стране ће 

решавати споразумно. 

Ако споразумно решавање спорова не буде постигнуто, уговара се надлежност 

Привредног суда у Панчеву. 

 

Примена важећих прописа 

Члан 21. 

На питања која нису посебно уређена овим уговором, примењиваће се прописи којима 

се уређује планирање и изградња објеката, одредбе Закона о облигационим односима, 
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Посебне узансе о грађењу, као и други прописи којима се уређују питања везана за 

грађење. 

 

Важење уговора 

Члан 22. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на одређено време, са 

роком важења до истека гарантног рока. 

 

Број примерака уговора 

Члан 23. 

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

Наручилац, а 2 (два) Извођач радова. 

 

Изјава о сагласности воља 

Члан 24. 

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

уговорне одредбе усвему прихватају као израз њихове воље. 

НАРУЧИЛАЦ                                                ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

 

____________________________         _____________________________  

 

Члан групе понуђача 

______________________________  

 
Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговара,овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образацмодела уговора потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити, потписати и оверити печатом образац модела уговора. 
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Образац 13.  

 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ 

 

СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ НАРУЧИЛАЦА СА КОЈИМА ЈЕ ЗАКЉУЧЕН И 

РЕАЛИЗОВАН УГОВОР  ЗА ИСТЕ ИЛИ СЛИЧНЕ РАДОВЕ НА ЈАВНИМ 

ОБЈЕКТИМА   (НАЈМАЊЕ ДВЕ)  У ПРЕТХОДНИМ ПОСЛОВНИМ ГОДИНАМА 

(2017., 2018. и 2019.) У ВРЕДНОСТИ ОД НАЈМАЊЕ 5.000.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ- 

а. 

 

 

Редни 

број 

 

Назив наручиоца 

Година у којој је 

закључен и 

реализован уговор 

(уписати обе 

године)   

 

Вредност  

уговора 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

Датум: ________________ 

    Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

       

________________________________ 

 

М.П. 

 

Напомена: Уз ову референц листу достављају се и копије наведених  уговора 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 

самостално или са подизвођачима. 
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Образац 14.  

 

____________________________ 

  Назив наручиоца 

 

___________________________ 

Деловодни број 

 

___________________________ 

    Датум 

 ПОТВРДА 

 

 

Овим потврђујемо да је 

_________________________________________________                                            __ 

     Назив и седиште понуђача 

 

 у  2017., 2018. или 2019. години квалитетно и у уговореном року за извршење радова 

извео исте или сличне радове који су предмет набавке и у случају потребе, отклонио 

недостатке у уговореном гарантном року о свом трошку, у вредности  

од _______________________динара без ПДВ-а односно у вредности  

 

од_______________________динара са урачунатим ПДВ-ом,   

 

на основу Уговора  број  

 

_______________________ од______________________________. 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – набавка 

радова - надградња равног крова на делу фискултурне сале основне школе „Млада 

поколења“ Ковачица ЈНМВ број 03/2020 и у друге сврхе се не може користити. 

 

Контакт особа наручиоца који издаје потврду_____________________________ 

 

телефон:_______________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

       Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

 

                                    

_______________________________ 

  

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 
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Образац 15.  

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

  

  

Ред.бр.   Врста трошка   Износ без 

ПДВ-а   

Износ са 

ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

                              

УКУПНО:      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум____________  2020. 

                                                                                                          

                                                                           

Потпис овлашћеног лица Понуђача    

                         или 

                                  овлашћеног члана групе Понуђача 

M.П. 

                    ______________________________ 
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Образац 16. 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице Понуђача,  

 

_________________________________________________________________  

 

(пун назив Понуђача) 

 

Адреса___________________________, 

Матични број_____________________________  

 

 

дајем следећу изјаву 

 

И З Ј А В А 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду 

број ____________ од 2020. године, припремљену на основу позива за подношење 

понуда у предмету јавне набавке набавка радова – надградња равног крова на 

делу фискултурне сале основне школе број 03/2020 објављеног на Порталу за 

јавне набавке, подносим независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

 

Потпис овлашћеног лица Понуђача    

                           или         

                                овлашћеног члана групе Понуђача 

M.П. 

                  ______________________________ 

 

Датум:___.___.2020.године  

 

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 закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 

82. став 1. тачка 2. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је 

да се Изјава копира у довољном бројку примерака, да се попуни, овери печатом и 

потписом овлашћеног лица за сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац 17.  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор 

понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, 

образац не треба достављати. 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 

ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

1) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  

2) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3) ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (заокружити)  

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је 

понуду за јавну набавку набавка радова – надградња равног крова на делу 

фискултурне сале основне школе број 03/2020, саставио:  

 

(име, презиме и звање) у име и за рачун понуђача 

 

______________________________________________________________________ 

 

Датум: _______________  

 

         Име и презиме одговорног лица – директора 

(Понуђача или овлашћеног члана групе    

понуђача 

  

        ____________________________________

  

    М.П.  

 

Потпис одговорног лица– директора 

(Понуђача или овлашћеног члана групе 

понуђача  

 

                                                                     ___________________________________ 
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Образац 18.  

 

НАПОМЕНА: Доставља само понуђач који жели да присуствује отварању понуда 

и да активно учествује у њој. Овлашћење се достављају на лицу места приликом 

отварања понуде,не у понуди. 

 

 

_________________________ 

Назив понуђача 

Дел.бр._________________ 

Дана:___________________ 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

______________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

из__________________________ул.________________________________________ 

 

бр.л.к._____________________издате 

од______________________________________ 

овлашћује се да у име  

______________________________________________________________________              

(назив и адреса понуђача) 

може да учествује у  поступку јавне набавке мале вредности  набавка радова – 

надградња равног крова на делу фискултурне сале основне школе број 03/2020

  

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног 

отварања понуда. 

  

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се 

не може користити. 

 

Датум: _______ 2020.године  

 

 

          ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ 

        

            ___________________________ 

           (име и презиме овлашћеног лица) 

 

  

    М. П.                                                  _____________________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 
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VII  УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз  понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно 

на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног 

судског тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА 

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 

документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се 

саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део конкурсне документације. 

У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну 

документацију понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак 

прецртати, поред уписати исправан и све то оверити својим печатом и потписати. 

Сви документи поднети у понуди морају бити повезани у целину.Тражена средства 

финансијског обезбеђења понуђач доставља у пвц фолији, и повезена са осталим 

документима. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се понуда први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији потребно је 

навести назив, адресу Понуђача и број телефона. 

Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити 

да се ради о понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих 

учесника у понуди. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника 

понуђача у заједничкој понуди. 

Понуду се доставља на адресу: 

Основна школа “Млада поколења“ Ковачица, Улица Маршала Тита број 33 назнаком: 

“Понуда за јавну набавку радова  - надградња равног крова на делу фискултурне сале 

основне школе –Не отварати“ 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 

23.03.2020. године до 12:00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази,обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће 

Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврдио пријему Наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде. Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју 

је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде 

Комисија Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене 

Понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.  

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

23.03.2020. године у 13:00 часова, у  просторијама Основне школе ''Млада поколења'' 

Ковачица, Улица Маршала Тита број 33 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

Понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 

(потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда (образац број 16) 
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Напомена:  Понуђач је дужан да припреми понуду у свему у складу са конкурсном 

документацијом наручиоца 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И НАЧИН НА 

КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно 

назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа ''Млада 

поколења'' Ковачица Улица Маршала Тита број 33, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – надградња равног крова на делу 

фискултурне сале основне школе –Не отварати“ или „Допуна понуде за јавну набавку 

радова  – надградња равног крова на делу фискултурне сале основне школе –Не 

отварати“ или „Опозив понуде за, јавну набавку радова  – надградња равног крова на 

делу фискултурне сале основне школе –Не отварати“ или „Измена и допуна понуде за 

јавну набавку радова  – надградња равног крова на делу фискултурне сале основне 

школе –Не отварати“ 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач 

понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о 

понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у 

понуди. У случају да понуду подноси група  понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче 

нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда.У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понудуподноси са подизвођачем , проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвођача. 

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. Понуђач 

је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, ускладу са упутством како се доказује испуњеност 

услова.Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача.Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
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подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.Понуђач не може 

ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће 

реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео зантну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 

организавију надлежну за заштиту конкуренције. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 

Закона и то податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групупонуђача пред Наручиоцем, 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе 

понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, а додатне услове 

испуњавају заједно 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе 

из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у 

складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћење се врши уплатон на рачун понуђача (Извођача) у року од 45 (четрдесетпет) 

дана од дана примопредаје извршених радова, и пријема коначне ситуације. Понуђачу 

није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу места и рока извођења радова: 

Радови се изводе на објекту Основне школе ''Млада поколења“ Ковачица     

Рок извршења радова је 30 (тридесет)  календарских дана од дана увођења извођача у 

посао. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања 

понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама. 

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. 

 

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

ЦЕНА УПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  
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Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а 

оцењују се тако што се упоређују укупна цена понуђача који није у систему ПДВ-а и 

цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а. 

Цена је фиксна у току периода важења уговора и не може се мењати. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 

цена има предност у случају несагласности са нумерички израженом ценом. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92.Закона.Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу 

цена из понуде. 

 

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

РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1)Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:  

Изабрани понуђач обавезан је да у тренутку промопредаје радова што ће се 

констатовати Записником о примопредаји, достави бланко соло меницу са 

меничним овлашћењем на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, на име 

гранције за отклањање грешака у гарантном року са роком важења који је 10 

дана дужи од уговореног гарантног рока. 

Овај рок мора бити јасно наведен у меничном овлашћењу које се доставља уз меницу. 

Износ мора бити наведен у меничном овлашћењу у процентуалном и номиналном 

износу. Изабрани понуђач подноси и копију важећег картона депонованих потписа 

овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те 

пословне банке, као и оверен захтев за регистрацију менице од стране пословне банке 

која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне 

банке Србије. Меницу потписује законски заступник на начин одређен Законом о 

меници. У случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник 

понуђача у понуди се доставља и овлашћење којим законски заступник овлашћује лица 

за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао.  

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. 

гласник РС бр. 56/11, 80/15 и 76/16) Народне Банке Србије. 

Сва средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или 

понуђача, али не и на подизвођача 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац 

ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 

врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Питања је потребно 

упутити на адресу Наручиоца: Основна школа ''Млада поколења'' Ковачица Улица 

Маршала Тита број 33 са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну 

набавку набавку радова  - надградња равног крова на делу фискултурне сале основне 

школе или електронском поштом на адресу oskov@panet.rs радним данима од 

понедељка до петка у времену од 09.00 до 12.00 часова. Тражење додатних 

информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном документацијом и 

припремом понуде, није дозвољено. 
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13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, 

односно његовог Подизвођача(члан 93. Закона).Уколико Наручилац оцени да су 

потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу(увид) код Понуђача, 

односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да 

поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код 

Понуђача, као и код његовог Подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14.ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ  

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 

поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 

укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом 

отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.  

У складу са чланом 14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све 

податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, 

понуђач означио у понуди. Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је 

одређени податак означио као поверљив и да то образложи. Неће се сматрати 

поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац 

ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само 

одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом 

реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». Наручилац не одговара за 

поверљивост података који нису означени на наведени начин. Ако се као поверљиви 

означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати 

Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов 

заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати 

датум и време и потписати се. Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове 

поверљивост документа, Наручилац ће понуду у целини одбити. Наручилац ће чувати 

каопословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног 

за отварање понуда. 

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалнесвојине трећих лица сноси Понуђач. 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, 
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поштом на адресу Основна школа ''Млада поколења'' Ковачица Улица Маршала Тита 

број 33, препоручено са повратницом,  маилом на  oskov@panet.rs радним данима од 

понедељка до петка у периоду од 09.00 до 12.00 часова, а може се поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема 

Захтева за заштиту права.  

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 3 (три) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чл. 63 ст. 2 ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

Наручилац није исте отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3. ЗЈН, сматраће 

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели Уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење Захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 

112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења 

одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. 

ст. 2. и 3. и ако Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи 

другачије.  

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. овог закона;7) потпис подносиоца. Ако поднети захтев за заштиту 

права не садржи све горе наведене обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев 

одбацити закључком. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом 

подношења захтева на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

прописаном чланом 156. ЗЈН, као и да поступи у свему сагласно Упутству о уплати 

републичке административне таксе који се налази на сајту Комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки.  

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) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (60.000,00);  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: 

подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права; (7) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.03/2020   50/ 50 

  

 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1.  

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

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са законом и другим прописом. 

 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је исти 

додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5. Закона. 

 

18. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави 

поступка јавне набавке, наручилац ће објавити у року од 5 (пет) дана од дана 

закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

19. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, 

а све у складу 

са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН. 

Такође наручилац ће одбити понуду ако: 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понудеили није могуће упоредити је са другим понудама. 

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор 

најповољнијепонуде. 

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

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за 

предметном набавком због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске 

године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). 

Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, 

упутство о правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страни у року од 3 (три) дана од дана доношења. 


