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СШ „Светозар Крстић-Тоза“  
Дел.број: 364 
Датум: 08.09.2017 године 
Ул. 29 Новембар бр. 10 
ПИБ: 100539568;      
Матични број: 07310471 
Жиро рачун: 840-1289660-90 Управа за Трезор Лесковац 
16203  Вучје 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности, радова  

Санација санитарног чвора 
 
 

 
                                                                                                                                                                                        
                 
Комисија: 
 
1. Данијела Николић, дипломирани правник, члан комисије  
2. Благоје Младеновић, дипл. технолог, члан комисије; 
3. Јован Јовић, дипл. економиста, члан комисије 

 
 
              Сагласан 

 
                                                                                                  Средња школа „Светозар Крстић Тоза“  

 
                                                                                                   ДИРЕКТОР                                                                                      

                                                                                                                       Станко  Ранђеловић 
   

                                                                         М.П.                 _____________________ 
 
 
Број јавне набавке: МВ 002-3/17 
Датум: 08.09.2017. 

Вучје, Септембар 2017.године 

 Датум, време и  место: 
Крајњи рок за достављање понуда: 18.09.2017. године до 11,30 часова 

Понуде доставити на адресу: Средња школа „Светозар Крстић Тоза“, Вучје, 
ул. 29 Новембар бр. 10, 16203 Вучје 

Јавно отварање понуда, обавиће се 
у просторијама  Средња школа 
„Светозар Крстић Тоза“, Вучје,  
ул. 29 Новембар бр. 10, 16203 Вучје  

18.09.2017. године у  12,00 часова 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 360 од 08.09.2017 године - МВ 002-3/17  и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 362- МВ 002-3/17 од 
08.09.2017 године,  припремљена је од стране Комисије Средње школе „Светозар 
Крстић -Тоза“ Вучје, као Наручиоца: 

 
KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, радова  
                              Санација санитарног чвора 

МВ 002-3/17 
 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 
 

ПОГЛАВЉЕ НАЗИВ ДОКУМЕНТА 
I ДЕО  

1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),  
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 
И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА , МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  

5 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН-е   

6 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
II ДЕО ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ ПОНУДЕ (ОБРАСЦИ 1-25)   
III ДЕО ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) СА ОБРАСЦИМА  

1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА     (Образац 15)                              
2 МРЕЖНИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА    (Образац 16)                             
3 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ (Образац 17)         
4 МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ    (Образац 18)   
5 СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (Образац 19) 

6 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  (Образац  24) 
 

 
 
 
 

Конкурсна документација садржи……………  72 стране 
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НАПОМЕНА:  
 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну 
документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне 
информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите 
наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и 
интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о 
евентуалним изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, 
јер је наручилац  у складу са чланом 63 став 1., 2., и 3, Закона о јавним 
набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) дужан  да све  
измене, допуне конкурсне документације, додатне информације или 
појашњења објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници.  

Такође, у складу са чланом 108. став 5., односно у складу са чланом 109. 
став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015),  наручилац је дужан  да одговарајућу Одлуку објави на Порталу 
Јавних набавки и на својој интернет страници са пратећим обавештењем.  
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I.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Број јавне набавке  
 МВ 002-3/17 

Поступак јавне набавке и циљ 
Јавна набавка мале вредности –није обликована по 
партијама. Поступак се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци.  

Наручилац и Адреса  Средња школа „Светозар Крстић Тоза“, Вучје,                   
ул. 29 Новембар бр. 10, 16203 Вучје 

Корисник и Адреса Средња школа „Светозар Крстић Тоза“, Вучје,                
ул. 29 Новембар бр. 10, 16203 Вучје 

Врста наручиоца Просвета и наука 
Е-маил адреса наручиоца srednjaskolavucje@mts.rs 
Подаци о Кориснику ПИБ: 100539568;     Матични број: 07310471 
Предмет набавке  Извођење радова на Санација санитарног чвора. 

Назив и ознака из општег 
речника набавки  

45000000 -општи грађевински радови;   
45262500 – зидарски радови; 
45320000- изолациони радови; 
45262300 – бетонски радови 
45421000 – столарски радови 
АВ02 – керамика 
45332200 – радови на инсталацији водоводних цеви 
4441100 – санитарни производи 
45232410 – радови на канализационој мрежи 

Интернет страна где је објављена 
и одакле се може преузети 
конкурсна документација:  

www.portal.ujn.gov.rs 
www.srednjaskolavucje.edu.rs 
 

Место предаје понуда  Средња школа „Светозар Крстић Тоза“, Вучје,                   
ул. 29 Новембар бр. 10, 16203 Вучје 

Рок у којем се подносе понуде  18.09.2017. године, најкасније до 11:30 сати на 
деловодник у седишту наручиоца  

Отварање понуда  Одмах након истека рока за подношење понуде, односно 
истог дана 18.09.2017 у 1200h 

Рок за доношење одлуке 
Наручиоца  

Одлука о додели уговора биће донета у року од  
најкасније 10 дана од дана отварања понуда 

Важност понуде  Најмање 60 (шестдесет) дана, рачунајући од дана 
отварања понуда  

Критеријуми за оцењивање 
понуде Најнижа понуђена цена. 

Процењена вредност набавке 1 079 458,75 динара без ПДВ-а. 

Додатне информације  

Данијела Николић, тел.016/3427-152  
email; srednjaskolavucje@mts.rs   
 Напомена: тражење појашњења или додатних 
информaција у вези са припремањем понуда, није 
дозвољено телефонским путем.  

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.srednjaskolavucje.edu.rs/
http://www.srednjaskolavucje.edu.rs/
mailto:srednjaskolavucje@mts.rs


СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА“ ВУЧЈЕ                    

                     Jавнa набавкa радова, Санација санитарног чвора 5 
 

 
 
I.2.                     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1.ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ 
РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
Предмет  Јавне набавке је извођење радова на „Санација санитарног чвора 
 
Ознака из општег речника набавке 
 
45000000 -општи грађевински радови;   
45262500 – зидарски радови; 
45320000- изолациони радови; 
45262300 – бетонски радови 
45421000 – столарски радови 
АВ02 – керамика 
45332200 – радови на инсталацији водоводних цеви 
4441100 – санитарни производи 
45232410 – радови на канализационој мрежи 
 
 
2.2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ није обликован по партијама 
 
I.3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА  

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

конкурсне документације. 
При изради понуде и извођењу радова на „Санација санитарног чвора, 

извођач је дужан да се придржава техничких прописа, стандарда, и норматива који 
регулишу ову врсту радова. 
 
ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ 
 
Постојеће стање: 
Стање санитарног чвора на спрату средње школе „Светозар Крстић-Тоза“ Вучје је у 
стању употребљивости али проблем са пропуштањем хидроизолације се 
манифестује на плафону етаже испод где се такође налазе санитарни чворови 
(слика бр. 1.) У претходном периоду урађена је нова хидроизолација али само у 
делу кабина и тиме није решен проблем. Столарија је због влаге пропала. У једном 
делу и зидна керамика је пропала али не у неком великом проценту. 
Што се тиче санитарне галантерије видна су оштећења на керамичким 
умиваоницима, и писоарима у делу санитарног чвора као и на батеријама са топлом 
и хладном водом. Високомонтажни водокотлићи су дотрајали и нису у функцији. 
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Развод воде је урађен од поцинкованих цеви које су дотрајале. Пропусни вентили 
су од поцинкованог материјала који је видно кородирао и није у функцији. 
 
I.4.                       ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА и ПЛАНОВИ 

 
Техничка документација и планови: Саставни део конкурсне документације је 

део из техничке документације – детаљан предмер са спецификацијама и описима 
радова (Образац 16а). 
 
I.5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Понуда се припрема у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку бр. 002-3/17. 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ уз понуду. 
  

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 
I.5.1  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона,  и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је              
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да    гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности 
(чл. 75. ст. 2.  Закона). 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у Обрасцу 3 овог одељка), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 
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у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  

      Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову јавну 
набавку не постоји дозвола предвиђена посебним прописом те исту понуђач није 
дужан доставити. 

ОСТАЛИ УСЛОВИ 
 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)  и 
става 2. 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) и става 2. Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно. 
 
I.5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 76.  ЗАКОНА КОЈЕ ПОСТАВЉА НАРУЧИЛАЦ 
 
   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) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом  
да   понуђач у обрачунском периоду од две године пре упућивања позива    (2015. и 
2016. година) није исказао губитак у пословању. 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  да је 
понуђач у последње две године (2015. и 2016. година) вршио радове  који су 
предмет јавне набавке (реализоване набавке) и то: грађевинске и грађевинско 
занатске и инсталатерске радове на изградњи, адаптацији, реконструкцији и 
доградњи објеката (стамбени, стамбено-пословни, објекти културе и остали јавни 
објекти) у минималном износу од  3 000 000 динара без ПДВ-а, Образац бр. 8.   

3) Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – да 
располаже са потребним техничким капацитетом (опрема може бити у 
власништву, закупу или лизингу):  
- камион,  ком 1  уредно регистрован;  
- Компресор за разбијање бетона 1 ком.; 
- Заштитна лакомонтажна-демонтажна ограда висине до 2м. у  дужини ± 100м.; 
- Машина хилт за бушење 2 ком. 
- Тестера  за сечење дрвета на моторни погон 1 ком. 
- Мешалица за бетон    ком   1;  
        4)       Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом – да 
има најмање 10 (десет)  запослених радника од којих:  

1. 2 столара; 
2. 2 керамичара;   
3. 2 радника за водовод и канализацију; 
4. 2 радника изолатера;  
5. 1 помоћни радник и 
6. 1 (једног) дипломираног инжењера техничке струке и то: 

1 (један) дипл. Инжењер грађевинске струке (са једном од лиценци 410, 411, 412, 413, 
414, 415,417) или  инжењер грађевинске струке са лиценцом  812). 



СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА“ ВУЧЈЕ                    

                     Jавнa набавкa радова, Санација санитарног чвора 8 
 

          

           Ангажовани инжењер морајда поседује активну лиценцу  и важећу потврду 
инжењерске коморе да им одлуком Суда части лиценца није одузета која ће по 
потреби бити достављена. 

Понуђач ће решењем именовати одговорног извођача радова  у предметној 
јавној набавци који поседује личну лиценцу.   
 Сви ангажовани у зависности од радног ангажовања треба да су  у сталном 
радном односу или ангажовани Уговором о обављању привремених и повремених 
послова, Уговором о раду на одређено време или Уговором о делу. 
 
 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду,  испуњеност додатних 

услова доказују заједно. 
 ПОДИЗВОЂАЧИ  
  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, испуњеност додатних 

услова доказује понуђач.  
 ФОРМА ДОКАЗА 

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве.  

- Испуњеност додатних услова за учешће се доказује 
достављањем Изјаве (Образац) уз понуду и она представља њен саставни део. 

-  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  понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат 
је у прилогу),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може 
бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

- Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа. 

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

НАКНАДНО ДОСТАВЉАЊЕ НАВЕДЕНИХ  ДОКАЗА НИЈЕ МОГУЋЕ. 
 

I.6.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском 
језику.  
 
6.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

• Заинтересовани понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију 
на Порталу управе за јавне набавке,  www.portal.ujn.gov.rs и сајту Наручиоца 
www.srednjaskolavucje.edu.rs  

• Достављање понуде електронским путем није дозвољено 
• Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о 

продужењу Рока за подношење понуда, обавештење о изменама и допунама 
конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, 
појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће 
благовремено објавити на порталу јавних набавки и својој интернет 
страници. 

• Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са Обрасцем из конкурсне 
документације  на наличју коверте или на кутији  

• 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. 

• 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 наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде која је 
саставни део конкурсне документације. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  

• Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене податке у 
обрасце и изјаве као и у модел уговора који су саставни део конкурсне 
документације,  

• Обрасци, изјаве и модел уговора се морају попунити читко, хемијском 
оловком плаве боје које се не брише и морају бити потписани од стране 
Одговорног лица и оверени печатом. 

• Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице 
понуђача и овери печатом.  

• Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање 
уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, 
односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.  

• У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и 
оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму 
чланова групе понуђача. 

• Сви обрасци понуде морају у целости бити попуњени, документација 
сложена редом како је наведено у конкурсној документацији,  тако да се не 
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози.  

• Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених 
информација или погрешно процењених околности и услова, односно 
недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

 
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ) 
 

• ИЗЈАВА понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку 
јавне набавке - обавезних услова;                                          Образац бр. 1; 

• ИЗЈАВА  подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у 
поступку јавне набавке - обавезних услова;                          Образац бр. 1а; 

• ИЗЈАВА понуђача о испуњавању додатних услова из чл. 76. Закона у 
поступку јавне набавке                                                           Образац бр. 1б; 

• Списак  изведених радова у (2015 и 2016 години)             Образац бр. 8; 
• Меница  за озбиљност понуде – у износу од 10% од вредности понуде без 

ПДВ-а, са роком важења 60 дана од дана јавног отварања понуда;   
• Изјаву, (Образац 17.) којом се обавезује  да ће положити меницу као 

средство финансијског обезбеђења за: 
а)  добро извршење посла, у износу од 10%  од укупне вредности 

дефинисане уговором без ПДВ-а;      
б)    отклањање недостатака у гарантном року  у висини од 10% од укупне 

вредности дефинисане уговором без ПДВ-а; 
   в)     полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима 
и стварима трећих лица и полису осигурања за објекат у изградњи за све време 
до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји 
радова. 

                        
ОБРАСЦИ 
 

1. Општи подаци о понуђачу           ОБРАЗАЦ БР. 2 
2. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање 

и потписивање понуде                             ОБРАЗАЦ БР. 2а 
3. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима               ОБРАЗАЦ БР.  3 
4. Изјава о ангажовању подизвођача        ОБРАЗАЦ БР. 3а 
5. Општи подаци о подизвођачу          ОБРАЗАЦ БР. 4 
6. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду       ОБРАЗАЦ БР. 5 
7. Општи подаци о члану групе понуђача         ОБРАЗАЦ БР. 6 
8. Изјава понуђача о одговорном/им извођачима, који ће  
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решењем бити именован/и за извођење радова у  
 предметној јавној набавци           ОБРАЗАЦ БР. 7 

9.       Списак  изведених радова 
у (2015 и 2016 години)                                                      ОБРАЗАЦ БР. 8  

10. Изјава Понуђача о поштовању важећих прописа        ОБРАЗАЦ БР. 9 
11. Изјава о поседовању техничке опреме  

  тражене конкурсном документацијом     
(део 3, 3.1.- Обавезни услови за учешће, тачка 6.3)              ОБРАЗАЦ БР. 10 

12. Образац понуде          ОБРАЗАЦ БР. 11 
13. Образац трошкова припреме понуде                                      ОБРАЗАЦ БР. 12 
14. Образац изјаве о независној понуди                                       ОБРАЗАЦ БР. 13 
15. Модел уговора          ОБРАЗАЦ БР. 14 
16. Образац структуре цене,     Техничка документација и планови,   
            Спецификација и предмер потребних радова за  
             извођење радова                                                                      ОБРАЗАЦ БР. 15 
17.       Мрежни план извршења предметне набавке   
            који садржи број радника и  редослед извођења радова који предлаже 

                 извођач као и генерални опис метода извођења радова      ОБРАЗАЦ БР. 16 
18.       И З Ј А В А понуђача о финансијском обезбеђењу             ОБРАЗАЦ БР. 17 
19.       Менично писмо-овлашћење                                                   ОБРАЗАЦ БР. 18 
20.       Споразум групе понуђача                                                       ОБРАЗАЦ БР. 19 
21.        Изјава о безбедности на раду                                                 ОБРАЗАЦ БР. 24 
(Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум 
(ОБРАЗАЦ БР.  19)  којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 
обавезују, у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама)).   
 
Уколико достављена понуда не садржи све захтеване податке или иста не одговара 
конкурсној документацији у сваком погледу, не садржи сву тражену 
документацију, попуњене оригиналне обрасце, прилоге и споразум (ако понуду 
доставља група понуђача)– односно буде неупоредива  са другим понудама, таква 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
6.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, 
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  
 
Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом, 
сложене према редоследу у конкурсној документацији.  
Наручилац може од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија захтевати 
да у року од пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца да на увид 
достави тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова на 
увид из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама.  
Уколико понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа на увид. 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Наручилац задржава право провере дате Изјаве од стране понуђача. Уколико 
се том приликом установи да је понуђач дао неистините податке 
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потписивањем Изјаве о испуњењу обавезних и додатних услова, понуда ће се 
одбити као неприхватљива . 
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду, само зато што не садржи доказ 
одређен законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за 
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако 
да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  
 
Сваки попуњени образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери 
печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац 

мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.  
- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и 

потписан  од стране носиоца посла - представника групе понуђача,  
осим : 
Образац понуде - Уколико понуђач наступа самостално  или са подизвођачем, 
образац попуњава, потписује и оверава печатом понуђач. 
Уколико наступа група понуђача, образац попуњава, потписује и оверава печатом 
овлашћени члан групе понуђача.  
Модел уговора– Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем све 
ставке у моделу уговора попунити, а последња страна модела уговора  потписана и 
оверена печатом понуђача.  
Уколико наступа група понуђача – свака страна модела уговора мора бити 
парафирана од стране овлашћеног члана групе понуђача, све ставке у моделу 
уговора попуњене, последњу страну модела уговора читко потписије и оверава  
печатом овлашћени члан групе понуђача. 
Образац спецификације-предмер потребних радова за извођење радова са 
структуром трошкова (Образац 15) –Уколико понуђач наступа самостално или са 
подизвођачем, све ставке у обрасцу попуњене, последња страна обрасца читко 
потписана и оверена печатом понуђача. 
Уколико наступа група понуђача – све ставке обрасца попуњене, док последњу 
страну обрасца читко потписује и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача. 
 
Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неприхватљиве. 
 
Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:  
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем: 

• ИЗЈАВА  подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у 
поступку јавне набавке - обавезних услова;                            Образац бр. 1а 

• ИЗЈАВА подизвођача о испуњавању додатних услова из чл. 76. Закона у 
поступку јавне набавке                                                              Образац бр. 1в 

• Образац 1а. и 1в. o испуњености услова подизвођача из члана 75. и 76. 
Закона попуњавати у оноликом броју примерака колико има подизвођача 
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• Општи подаци о подизвођачу (Образац бр.4), попуњавати у оноликом 
броју примерака колико има подизвођача 

 
Уколико понуду подноси група понуђача: 

•  ИЗЈАВА понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку 
јавне набавке - обавезних услова;                                             Образац бр. 1 

•  ИЗЈАВА понуђача о испуњавању додатних услова из чл. 76. Закона у 
поступку јавне набавке                                                               Образац бр. 1б 

    Образац  бр.1. и бр. 1б. попуњава у оноликом броју примерака колико има 
понуђача  

- Општи подаци о члану групе понуђача (Образац бр.6), попуњава у оноликом 
броју примерака колико има понуђача  

-  Изјава понуђача о одговорном/им извођачима, који ће решењем бити именован/и 
за извођење радова у предметној јавној набавци (Образац бр. 7)  
- Списак изведених радова (Образац бр. 8), попуњава у оноликом броју примерака 

колико има понуђача.  
 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није обавезан да 
потпише и овери:  
- у случају да понуђач наступа самостално: Образац бр.1а, Образац бр.3а, Образац 
бр.4, Образац бр.5 и Образац бр.6; 
- у случају да понуђач наступа са подизвођачем: Образац 3, Образац бр.5 и Образац 
бр.6; 
- у случају да понуђач наступа у групи, а није овлашћен члан групе 
понуђача:Образац бр.2, Образац бр.1а, Образац бр.3а и Образац бр.4; 
- у случају да понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача: 
Образац 2а 
 
6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ 
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена. 
Понуда са попустом на понуђену цену није дозвољена. Понуда са попустом на 
понуђену цену биће одбијена. 
 
6.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђач подноси понуду самостално. 
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. 
 
6.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача . 
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 
обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити 
подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може 
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бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним 
набавкама . 
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за 
учешће у поступку јавних набавки  и конкурсном документацијом  у складу са 
чланом 75. став 1. (тачка 1до 4) Закона о јавним набавкама ИЗЈАВУ образац бр. 1. 
Понуђач за сваког подизвођача доставља изјаву о поштовању обавеза које 
проистичу из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, 
заштите.... (Образац бр. 9).  
 
6.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА-обавезно доставити споразум групе понуђача 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о 
испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, 
ИЗЈАВОМ образац бр. 1. а остале услове из члана 76.  овог закона, понуђачи 
испуњавају и доказују заједно. ИЗЈАВОМ образац бр. 1б. при чему учешће 
овлашћеног члана групе понуђача-носиоца посла не може бити мање од 50% од 
целокупне вредности понуде. Изјаву (Образац бр. 9) о поштовању обавеза које 
проистичу из важећих прописа заштите на раду, запошљавању и условима рада, 
заштите... достављају сви чланови из групе понуђача. 
Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ 
(образац бр. 19.) у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама: 
,,Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о : 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор 
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења 
4. Понуђачу који ће издати рачун 
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање 
6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 

уговора“ 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. 
 
6.8 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 
Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, 
без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не. 
 
6.9 ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ  
Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, 
било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача. 
 
6.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
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Наручилац ће платити изабраном Понуђачу вирманом у року од 25 дана  а 
најкасније 45  (четрдесетпет) дана од дана фактурисања, а по претходној 
контроли извршених радова сачињене на основу оверене књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора. 

6.11.  ВАЛУТА И ЦЕНА 
Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити 
изражене у динарима. 

Цене  које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и не 
подлежу променама ни из каквих разлога. 

Цену у понуди (Образац бр. 11),   потребно је изразити нумерички и текстуално, 
при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности. 
 
6.13.ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави Изјаву којом се обавезује  да ће 
приликом потписивања уговора положити  регистровану бланко меницу као 
средство финансијског обезбеђења за: 

1. добро извршење посла са меничним овлашћењем за добро извршење 
посла, у износу од 10 % од укупне вредности дефинисане уговором без ПДВ-а са 
роком важности 45 (четрдесетпет) дана дужим од дана истека уговореног рока за 
комплетно извршење посла, копија ОП обрасца,  картон депонованих потписа 
овлашћених лица за потписивање да депонована средства може попунити у складу 
са закљученим уговором о јавној набавци и захтев пословној банци за регистрацију 
менице. 

Меницу за добро извршење посла Наручилац може да наплати уколико 
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писменог захтева Инвеститора. У том случају Наручилац може ангажовати другог 
Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг 
привредника, односно  

2. да у тренутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу 
меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив у висини од 10% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-a., са роком важности најмање 30 дана од дана истека гарантног 
рока који није мањи од 1 године од тренутка извршене примопредаје за електро 
радове и 2 године за грађевинске радове, менично овлашћење, копија ОП обрасаца 
и картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање да депонована 
средства може попунити у складу са закљученим уговором о јавној набавци. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да 
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року 

3. прибављање  
- полисe осигурања за објекат у изградњи и  
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- полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим 
лицима и стварима трећих лица за све време до предаје радова 
Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року од 7 дана од дана 
закључења уговора Наручиоцу  достави полису осигурања објекта у изградњи и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања 
записника о примопредаји радова. 
 Понуђач је обавезан да уз понуду достави регистровану Меницу  за 
озбиљност понуде – у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком 
важења 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити 
безусловна,неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор - оригинал 
- у корист:  Средња Школа „Светозар Крстић-Тоза“ у Вучју, копија ОП обрасаца, 
картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање да депонована 
средства може попунити у складу са закљученим уговором о јавној набавци са 
меничним овлашћењем и захтев пословној банци за регистрацију менице. 
 

Меница  за озбиљност понуде се активира: 
а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци (понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи 
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем); 

б) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да приликом закључења уговора 
Наручиоцу  достави тражено  финансијско обезбеђење; 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да Меницу за  добро извршење посла 
достави Наручиоцу ОДМАХ приликом потписивања Уговора.  
 

У случају да понуду подноси група понуђача сва средства обезбеђења доставља 
овлашћени члан групе (носилац посла) – представник групе понуђача или други 
понуђач из групе понуђача овлашћен Споразумом да може у име групе понуђача 
дати средства обезбеђења. 

Извођач радова  је дужан да Наручиоцу, у тренутку подношења понуде као и 
приликом  потписивања уговора, сходно Закону о платном промету („Службени 
Гласник СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и („Службени Гласник РС“ број 43/2004, 62/2006 
и 31/2011) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 
меница и овлашћења  („Службени Гласник РС“) број 56/2011,  као средство 
обезбеђења достави меницу која је регистрована  у Регистру меница и овлашћења 
који се води код Народне банке Србије- Одсек Принудна наплата тако да 
Наручилац преко сајта Народне банке Србије- Одсек Принудна наплата може да 
изврши увид у регистрацију исте. 

Уколико се не изврши регистрација менице/а, Наручилац ће одбити понуду 
понуђача као  неприхватљиву. 
 
6.14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
Наручилац је дужан да: 
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1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача  као и поднете понуде, до истека 
рока предвиђеног за отварање понуда. 

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим. 
 
6.15.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ И БЛАГОВРЕМЕНОСТ  ПОНУДЕ 

• Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у 
року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније 
до 18.09.2017 године до 11:30 часова. Ако је понуда поднета по истеку 
наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је 
по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

• Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у 
просторијама Наручиоца, дана 18.09.2017 године у 12:00 часова.  

• Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, 
морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено 
овлашћење за учествовање у овом поступку, које је саставни део конкурсне 
документације, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица 
понуђача. 

6.15.1. ПАРТИЈЕ 
• Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
- Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда мора да обухвати 

целокупну набавку. 
6.15.2.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

• Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6.16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
 
6.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА 
ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 

• У понуђену цену треба да су урачунати сви трошкови који се односе на 
предмет јавне набавке. У случају неуобичајено ниске цене , наручилац ће 
поступити у складу са одредбом члана 92. Закона о јавним набавкама. 

• После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 
у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 
Закона).  
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• Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  

• Захтев за додатно објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми 
и њиме се не смеју тражити, нудити, нити дозволити промене у понуди.  

• 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 уочених  рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
6.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је до 10 дана од дана 
јавног отварања понуда. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права 
понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама позивањем/ достављањем. 
У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац 
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
6.19. ПОСТУПАЊЕ НАРУЧИОЦА СА ПОНУДОМ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ 
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

• Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 

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

     Доказ наведеног може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 
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5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

• Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.тачка 1) члана 
82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

• Наручилац може поступити на наведене начине и у случају заједничке 
понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за 
једног или више чланова групе понуђача.  

 
6.20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Укупна понуђена цена је укупна понуђена вредност понуде без ПДВ-а. 
 - најнижа укупна понуђена цена добија максималан број од 100 пондера 
 - остале укупне понуђене цене се пондеришу формулом: 
 
НАЈНИЖА УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    х 100 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 

АВАНС КАО НАЧИН ПЛАЋАЊА НИЈЕ ДОЗВОЉЕН.                                                                          
 
Вредновање понуда вршиће се  на основу понуђене цене без ПДВ-а. 
Понуђена цена је она цена коју понуђач означи у обрасцу понуде са свим 
урачунатим трошковима. 
 
РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА: 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, поштујући 
законски рок од најдуже 45 дана и услов Наручиоца не краће од 25 дана.  
Ако и тада две или више понуда имају исти број пондера као најповољнија понуда 
биће изабрана понуда са краћим роком извођења радова поштујући услов 
наручиоца да он не може бити дужи од 35 дана. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 
цену, исти рок плаћања и исти рок завршетка радова. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 
те папире ставити у коверту плаве боје а исте у провидну кутију одакле ће извући 
само једну коверту. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
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6.21. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ГАРАНТНИ РОК 
Рок за извођење радова не може бити  дужи од 35 календарских дана. Понуда у 
којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 
Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под 
условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно 
(преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора; 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора подноси 
се у писаној форми, уз сагласност стручног надзора одмах након стварања 
потребних предуслова за то.  
Уколико Извођач неоправдано не заврши  радове који су предмет овог уговора у 
уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од 
укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ 
казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 
неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа 
уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 
разлику до пуног износа претрпљене штете. 
Гарантни рок да није мањи од 2 године од тренутка извршене примопредаје за  
грађевинске радове. 
 
6.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, факсом на број 016/3427-152 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује Обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана 
пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за 
заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока од 3 дана, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.   

• После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 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 понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 

• Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 

• Поднети захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

• Уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда, односно 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 
уговора или обустави поступка, односно оспорава одлуку о додели уговора или 
одлуку о обустави поступка, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

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

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

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

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

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

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

 
Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу 

оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив 
на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева 

за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу 
заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу 
заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
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О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије 
је извршни наслов. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
6.23. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде заинтересовани 
понуђачи  могу тражити у писаном облику путем поште, електронске поште или 
факсом, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији и то најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за  подношење понуда, на адресу Наручиоца:  
Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ Вучје, ул. 29 Новембар бр. 10, 16205 Вучје.  
Особa за контакт: Данијела Николић, тел. 016/3427-152, email;  
srednjaskolavucje@open.telekom.rs уз напомену: 
„Појашњења за јавну набавку радова на „Санација санитарног чвора“. 

• Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, писаним путем  
одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

• Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 
20. Закона o јавним набавкама. 

• Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
• Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију. 
Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда да изврши измену или 
допуни конкурсну документацију. 
Понуђачи су у обавези да свакодневно прате портал јавних набавки као и интернет 
страницу наручиоца ради благовременог достављања преко потребних 
информација а све у циљу квалитетне припреме понуда и транспарентности 
поступка јавне набавке. 
 
6.24.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

• Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду пре истека рока 
за подношење понуда 18.09.2017 године до 11:30, а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену 
понуду, или обавештење о опозиву понуде – пре истека рока за подношење 
понуда.  

• Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење 
понуде.  

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

 



СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА“ ВУЧЈЕ                    

                     Jавнa набавкa радова, Санација санитарног чвора 24 
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Средња школа 
„Светозар Крстић-Тоза“ Вучје, ул. 29 Новембар бр. 10, 16203 Вучје, са назнаком: 

- „Измена понуде за јавну набавку радова  МВ-002-3/17- НЕ ОТВАРАТИ”  
или 

- „Допуна понуде за јавну набавку радова МВ-002-3/17- НЕ ОТВАРАТИ” 
- или 

- „Опозив понуде за јавну набавку радова МВ-002-3/17 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

- „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова МВ-002-3/17-НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

• На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

• По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарима, а не у процентима.  
Начин обрачуна цене у случају  измене  понуде кроз измену цене, вршиће се 
корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним 
ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне  укупне цене након 
извршене измене понуде. 
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде биће припремљено, означено 
и достављено са ознаком на коверти  „за ЈАВНУ НАБАВКУ - Санација 
санитарног чвора“ . 
 
6.25.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане 
преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је 
направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или 
особа које су потписале понуду и печатом Понуђача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача (Образац бр. 23.) Конкурсне 
документације,  да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као 
релевантну цену по јединици мере. 
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин: 

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ 
изражен словима сматраће се тачним; 

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће 
се сматрати тачном. 

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности 
понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се 
важећим. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
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6.26. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора сходно члану 109. Закона о јавним 
набавкама. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
 
6.27. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
 
Понуђач може да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови. 
Обилазак се може извршити  најавом и добијањем свих информација везаних 
за обилазак локације а врши се најкраће дан раније пре обиласка код лица за 
контакт: Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ Вучје, ул. 29 Новембар бр. 10, 
16203 Вучје.  Особa за контакт: Данијела Николић, тел. 016/3427-152, email;  
srednjaskolavucje@mts.rs. За Понуђаче који не изврше обилазак локације за 
извођење радова сматраће се  да су упознати  са свим врстама радова и да 
необилазак не може бити основ за било какве накнадне промене у цени. 
Приликом обиласка локације понуђачу ће на Обрасцу бр 10а -Изјава о обиласку 
локације, представник корисника, својим потписом оверити да је извршио обилазак 
локације извођења радова. Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену 
изјаву о обиласку локације (Образац 10а) достави уз понуду. 
Понуда Понуђача који не приложи ову  изјаву-образац  (Образац 10а) односно који 
не изврши обилазак локације  не ће бити одбијена као неприхватљива али ће се 
сматрати да је понуђач упознат  са свим врстама радова и да они, не могу бити 
основ за било какве накнадне промене у цени. 
Лица која су најављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на 
адресу Наручиоца.  
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НАПОМЕНА :*СЛЕДЕ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА и 
ПРИЛАЖЕ    У  СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ* 

 
Образац 1.    

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________[навести назив 
понуђача]у поступку јавне набавке мале вредности извођења  радова  „Санација 
санитарног чвора“,Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ Вучје, ул. 29 Новембар 
бр. 10, 16203 Вучје испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
4) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да му није изречена мера забране 
обављања делатности (чл. 75. ст. 2.  Закона) 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
Датум:____.____.2017 године              М.П.            _____________________                                                         
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 
 

М.П. 
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Образац 1а.  
  

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача]у поступку јавне набавке  за радове„Санација санитарног 
чвора“,Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ Вучје, ул. 29 Новембар бр. 10, 
16203 Вучје  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
4) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да му није изречена мера забране 
обављања делатности (чл. 75. ст. 2.  Закона) 

 
Место:_____________                                                                 Подизвођач: 
 
Датум:___.___.2017 године                         М.П.                _____________________                                                         
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

 
 

М.П. 
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Образац 1б.  
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
Понуђач _____________________________________________[навести назив 
понуђача]у поступку јавне набавке за  радове „Санација санитарног 
чвора“,Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ Вучје, ул. 29 Новембар бр. 10, 
16203 Вучје   испуњава све услове из чл. 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом  
да   понуђач у обрачунском периоду од две године пре упућивања позива    (2015. и 
2016. година) није исказао губитак у пословању. 

• Да понуђач располаже неопходним пословним 
капацитетом  да је понуђач у последње две године (2015. и 2016. година) вршио 
радове  који су предмет јавне набавке (реализоване набавке) и то: грађевинске и 
грађевинско занатске и инсталатерске радове на изградњи, адаптацији, 
реконструкцији и доградњи објеката (стамбени, стамбено-пословни, објекти 
културе и остали јавни објекти) у минималном износу од 3 000 000 динара без 
ПДВ-а, Образац бр. 8.    

2. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – да 
располаже са потребним техничким капацитетом (опрема може бити у 
власништву, закупу или лизингу):  
- камион,  ком 1  уредно регистрован;  
- Компресор за разбијање бетона 1 ком.; 
- Заштитна лакомонтажна-демонтажна ограда висине до 2м. у  дужини ± 100м.; 
- Грађевинска дизалица са сајлом или електрично витло веће носивости 1ком. 
- Машина хилт за бушење 2 ком. 
- Тестера  за сечење дрвета на моторни погон 1 ком. 
- Мешалица за бетон    ком   1;  
  

3. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом – да 
има најмање 10 (десет)  запослених радника од којих:  

 
- 2 столара; 
- 2 керамичара;   
- 2 радника за водовод и канализацију; 
- 2 радника изолатера;  
- 1 помоћни радник и 
- 1 (једног) дипломираног инжењера техничке струке и то: 
1 (један) дипл. Инжењер грађевинске струке (са једном од лиценци 410, 411, 412, 413, 
414, 415,417) или  инжењер грађевинске струке са лиценцом  812. 
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 Ангажовани инжењер  поседује  лиценцу и важећу потврду инжењерске 
коморе да му одлуком Суда части лиценца није одузета и која може на захтев 
комисије да буде достављена. 

Решењем ће мо именовати одговорног извођача радова  у предметној јавној 
набавци који поседује личну лиценцу.   

 
 Сви ангажовани у зависности од радног ангажовања  су  у сталном радном 
односу или ангажовани Уговором о обављању привремених и повремених послова, 
Уговором о раду на одређено време или Уговором о делу. 
   
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
 
 
Датум:___.___.2017 године       
                                                                                                  _____________________      
 
                                                    
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
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Образац 2. 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 

Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Одговорно лице – директор 
(потписник уговора)  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Број текућег рачуна понуђача  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

______________________________________ 

 
                                                                                      Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године                                      _____________________________ 
  

 

 

М.П. 
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Образац 2а 
 

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 сачинио  за јавну набавку – Санација санитарног чвора. 
 
 _________________________________________________________________ 

( име и  презиме, звање) 
 

у име и за рачун понуђача  
________________________________________________________. 

 
 
 

 
Датум:    ____.____.2017 године   
 
 
                                       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА  
                          (ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 
                                        ___________________________________________ 

 
 

        
                                                          ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА  
 

                              ______________________________________                                      
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор 
понуђача,  односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, 
образац је непримењив 
 

 

 

 

М.П. 
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Образац 3. 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

 

У вези са позивом за подношење понуде у јавној набавци “Санација 
санитарног чвора“, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем, тј. да извршење 
предметне јавне набавке нећемо делимично поверити подизвођачу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године                     МП                _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 

 



СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА“ ВУЧЈЕ                    

                     Jавнa набавкa радова, Санација санитарног чвора 33 
 

Образац 3а. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

 У свему у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку радова 
Санација санитарног чвора изјављујемо да наступамо са подизвођачима и 
наводимо њихово учешће по вредности, како следи: 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

ПОЗИЦИЈА  
РАДОВА 

 КОЈЕ ИЗВОДИ 

УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

У  ПОНУДИ 
(процентуално у односу на 

укупно понуђену цену) 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

   

 
    

 
 
 

   

 
                                                                                                  Потпис овлашћеног лица Понуђача, 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године                                                    _____________________________ 
 
 
 

               Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.    

 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има 
више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са 
уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача). 

 
 
 
 

М.П   
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Образац 4. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
Назив подизвођача 

 

Наслов и седиште подизвођача 
 

Одговорна особа - директор 
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

E-mail 
 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача– ПИБ 
 

ПДВ број подизвођача 
 

 
 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица Понуђача, 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године                                          _____________________________ 
     
 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја 
подизвођача 
 

М.П 
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и  овлашћујемо члана групе________________________________________ да у име 
и за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем као носилац посла. 

 
• Учешће овлашћеног члана групе у предметној јавној набавци не може бити 

мање од 50% од укупне вредности понуде. 
 

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има 
више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име 
овлашћеног члана/носиоца посла/ –то поље оставити непопуњено) 
 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године    
 
 
 

Образац 5. 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Број понуде:____________ 

 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци   „Санација 
санитарног чвора“.   

ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, 
(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 
ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентуално  у односу на 
укупно понуђену цену) 

ПОТПИС 
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

И ПЕЧАТ ЧЛАНА 
ГРУПЕ  

Овлашћени члан/носиоц 
посла/: 
 

 Потпис одговорног лица: 
______________________                                      
м.п. 

Члан групе:  Потпис одговорног лица: 
______________________ 
м.п. 

Члан групе  Потпис одговорног лица: 
______________________ 
м.п. 

Члан групе  Потпис одговорног лица: 
______________________ 
м.п. 
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Образац 6. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

 

 

Фотокопирати образац  у потребном броју за сваког члана  групе 

понуђача. 

 

                                                                                        Потпис овлашћеног лица 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године                М.П                   _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе Понуђача  

Одговорно лице члана групе - директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

М.П. 
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Образац 7. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ 

БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Р.Бр. Име и презиме 
Број лиценце (једна од лиценци 

410, 411, 412, 413, 414, 415,417) 
или  инжењер грађевинске струке 

са лиценцом  812 

Основ ангажовања 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 

                                                                                        Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године                                       _____________________________  
 
 
 
 
Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има 
више од шест ангажованих одговорних извођача радова, на другом примерку 
почети са уписивањем редног броја 7. за првог одговорног извођача радова ). 
 
 
 
 

М.П. 

 



СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА“ ВУЧЈЕ                    

                     Jавнa набавкa радова, Санација санитарног чвора 38 
 

Образац бр. 8 
 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 
 

Навести радове који су предмет јавне набавке, радови на Изградња, рушење и 
разбијање зграда, који су изведени у претходне две године а за предметну јавну 
набавку, „Санација санитарног чвора“: 
 

Наручилац 
Период 

извођења 
радова 

Вредност 
изведених 
радова (без 

ПДВ-а) 

Врста радова 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
                                                                                   Потпис овлашћеног лица 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године                                         _____________________________ 
 
Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака 

 
 
 

М.П 
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Образац бр. 9  
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. 
СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15)  
 
 

 И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при састављању 
понуде за јавну набавку радова на „Санација санитарног чвора“ поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и да ми није изречена мера забране обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.  Закона) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                           
____. ____. 2017. године                                     _____________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

М.П 

 



СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА“ ВУЧЈЕ                    

                     Jавнa набавкa радова, Санација санитарног чвора 40 
 

Образац бр. 10 
 

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 
 
 
_____________________________________ 
Назив понуђача 
____________________________________ 

                             Адреса 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за 
предметну јавну набавку поседујемо следећу техничку опрему по основу: 
 
             а) сопствена основна средства;       б) ангажована по основу закупа; 

(заокружити) 
 

1. ______________________________________________________,  ком ______ 
 

2.  ______________________________________________________,  ком ______ 

      3._______________________________________________________,  ком ______ 
 

4.  ______________________________________________________,  ком ______ 

5._______________________________________________________,  ком ______ 
 

6.  ______________________________________________________,  ком ______ 

      7._______________________________________________________,  ком ______ 
 

8.  ______________________________________________________,  ком ______ 

9. ______________________________________________________, ком ______ 
 

10.  ______________________________________________________, ком ______ 

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који 
су предмет ове јавне набавке. 

 

                                                                                Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године                                         ____________________________ 
 
 
 
 

  М.П 
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Образац бр. 10а 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 Изјављујемо да смо дана ___.___ 20__. године посетили локацију која је 
предмет јавне набавке бр. 002-3/17 и стекли увид у све информације које су 
неопходне за припрему понуде. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим 
врстама радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне 
промене у цени. 
 
НАПОМЕНА : 
 За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан 
групе понуђача. 
 
Датум : ___.___.20___ године      
                                                                  _______________________________________ 
                                                                              Име и презиме овлашћеног лица 

 
 

                                                                           ______________________________ 
                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача        
                         
 М.П. 

 
 
За Наручиоца потврђујемо да је                           

____________________________________ , 
  (име и презиме представника понуђача),   у својству овлашћеног лица  
______________________________________________ из_____________________  

           (назив  понуђача ) 
 
ул. _________________________, бр. ______, 

 
дана ___.___.20___ године обишао предметну локацију 

                                                                           ______________________________ 
                                                                         Потпис овлашћеног лица Наручиоца 
                                                   М.П. 

 
НАПОМЕНА: Образац број 10а  ОБАВЕЗНО понети приликом обиласка 

локације ради овере истог. 
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Образац 11 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са позивом за доделу 
уговора у јавној набавци радова објављеним на Порталу управе за јавне набавке и 
сајту Наручиоца,                    

 Подносимо 
 

ПОНУДУ бр. ___________(уписати број понуде) 
 

За  јавну набавку радова - извођење радова на  Санација санитарног чвора   
1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из 
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин 
(заокружити ): 
 
а)самостално  
Општи подаци о Понуђачу: 
Назив и седиште:      __________________________________________ 
Матични број:  _______________;   ПИБ _______________;  
Особа за контакт:        ____________________________________________ 
 
б)заједничка понуда 
1.  

 ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

2.  

 ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

3.  

 ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

4.  

 ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

5.  

6. ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

 ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

7.  

 ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

* Навести учеснике у заједничкој понуди 
• Уколико има више од 7 учесника, копирати у довољном броју примерака 

ц) са подизвођачем 
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1. 
 

 

( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 
Проценат вредности набавке  који се поверава подизвођачу 
износи___________% , а односи се на део предмета јавне набавке тј. следеће 
радове _________________________________________________________ 

2. 

 
( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

Проценат вредности набавке  који се поверава подизвођачу 
износи___________% , а односи се на део предмета јавне набавке тј. следеће 
радове _________________________________________________________ 

3. 
 

 

( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 
Проценат вредности набавке  који се поверава подизвођачу 
износи___________% , а односи се на део предмета јавне набавке тј. следеће 
радове _________________________________________________________ 

4. 

 
( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

Проценат вредности набавке  који се поверава подизвођачу 
износи___________% , а односи се на део предмета јавне набавке тј. следеће 
радове _________________________________________________________ 

5. 

 
( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

Проценат вредности набавке  који се поверава подизвођачу 
износи___________% , а односи се на део предмета јавне набавке тј. следеће 
радове _________________________________________________________ 

6. 

 
( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

Проценат вредности набавке  који се поверава подизвођачу 
износи___________% , а односи се на део предмета јавне набавке тј. следеће 
радове _________________________________________________________ 

7. 

 
( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

Проценат вредности набавке  који се поверава подизвођачу 
износи___________% , а односи се на део предмета јавне набавке тј. следеће 
радове _________________________________________________________ 

* Навести све подизвођаче 
 

• Уколико има више од 7 подизвођача, копирати у довољном броју примерака 
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Укупна вредност понуде за предмер и предрачун I и II 
изражена у динарима, без ПДВ-а 

 

Словима :  

ПДВ (обрачунат по стопи од  ___% ,  у динарима) _________________ 

Словима : 

Укупна вредност понуде за предмер и предрачун I и II 
изражена у динарима, са ПДВ-ом  

Словима: 

 
2. Рок завршетка радова________ ( словима:_____________________________) 

-календарских дана од дана увођења у посао (не дуже од 35 дана ). 
3. Гарантни рок за грађевинске радове ______ год. (не краћи  од 2 године од 

тренутка извршене примопредаје) 
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном 

документацијом. 
5. Важност понуде износи ____  ( словима:_____________________)  дана од 

дана отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).    
6. Начин плаћања:  У року од _______ дана, (Плаћање  вирманом најраније 25 

дана а најкасније 45  (четрдесетпет) дана од дана фактурисања, а по 
претходној контроли извршених радова сачињене на основу оверене књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране 
стручног надзора). 

 
*У случају да понуду подноси група понуђача сваки члан групе потписује и 
оверава печатом образац понуде.* 
 
           Потпис овлашћеног лица Понуђача 
Датум:                                              
____. ____. 2017. године                  МП              ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П 
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Образац 12 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
 

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ 

   

   

   

   

   

   

 
                                                                     УКУПНО :      ________________________ 
 
Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова  у складу са чл.88 став 2.  Закона о јавним 
набавкама. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове 
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди (чл. 88 став 3. Закона о јавним набавкама). 
 
 
 
Место: ______________                                      Потпис овлашћеног лица Понуђача, 
Датум: ___.____.2017 године 

                                                            М.П.        _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

М.П 
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Образац 13 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

 
 
 
 
 
У вези са позивом СШ „Светозар Крстић- Тоза“ Вучје,  за доделу уговора за јавну 

набавку радова  на Санација санитарног чвора  
 

Понуђач_______________________________________________изјављује, 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:___.___.2017 године                                                         Име и презиме овлашћеног лица 
 

                                                                             ____________________________ 
М.П. 

                                                                            Потпис овлашћеног лица 
 

                                                                             ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

М.П 
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Образац 14 

 
МОДЕЛ  

УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 
      1. Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ у Вучју, улица 29 Новембар бр. 
10  (у даљем тексту: Наручилац),  ПИБ: 100539568;     Матични број: 07310471 
Жиро рачун: 840-1289660-90 Управа за Трезор Лесковац  кога заступа Директор 
Станко Ранђеловић  (у даљем тексту Наручилац)  и 

2.  ________________________________, са седиштем у____________________, 

улица________________________, број __ (у даљем тексту: Извођач),                 

ПИБ ____________, матични број__________, жиро рачун бр.__________________, 

отворен код пословне банке ____________, кога заступа директор______________,. 

• Попуњава извођач који наступа самостално, извођач који наступа са 
подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача. 

 
Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1.______________________________________,са 

седиштем___________________________, улица________________________, број 

________ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са 

седиштем___________________________, улица________________________, број 

________ПИБ________________, матични број____________________. 

• Уколико има више подизвођача, прилагодити броју 
подизвођача. 

• Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 
 
Односно у групи понуђача коју чине: 
 
1.______________________________________,са седиштем________________________, 

улица________________________, број ________, ПИБ________________, матични 

број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем________________________, 

улица________________________, број ________ПИБ________________, матични 

број____________________. 

• Уколико има више учесника, прилагодити броју 
учесника групе понуђача. 
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• Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 
 

Закључили су дана ____.____ 20__. године Уговор о извођењу радова на  
„Санација санитарног чвора“. 
 
Уговорне стране констатују : 
             -да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама 
(,,Службени гласник Републике србије 124/12,14/15 и 68/15“)  позвао понуђаче да 
доставе понуде у  поступку јавне набавке мале вредности. 
            -да је Извођач доставио понуду бр.__________ од ______________ која у 
потпуности испуњава услове из конкурсне документације, која се налази у прилогу 
овог Уговора и његов је саставни део са предмером и предрачуном радова 
            -да је Наручилац , у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора број___________од ___.___.20__ године и за извођење 
радова који су предмет овог уговора изабрао извођача _________________________ 
из _______________________, улица________________________, број ________,. 
 - наведена Јавна Набавка реализује се из средстава Министарства просвете  
и града Лесковца. 

Члан 1. 
 
 Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора извођење  радова на 
„Санација санитарног чвора“, у свему према понуди Извођача број ________  од 
___.___. 20__. године, датој у поступку јавне набавке мале вредности и која чини 
саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова.   

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и столарске радове, као и све друге активности неопходнe за 
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан  2. 
 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  
износи укупно ___________динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____________ 
динара са ПДВ-м а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача 
радова  бр. ______од ___.___ 20__. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 
зависне трошкове Извођача. 

    
Члан  3. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на 
следећи начин :  
- Плаћање  вирманом у року од _______ дана из понуде, (најраније 25 а најкасније 
45  (четрдесетпет) дана од дана фактурисања, а по претходној контроли извршених 
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радова сачињене на основу оверене књиге изведених радова и јединичних цена из 
понуде, потписаним од стране стручног надзора. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 
грађевинске књиге  Извођач доставља стручном надзору који ту документацију 
чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање 
тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора. 
 

Члан  4. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року 
од ______ календарских дана (рок не може бити  дужи од 35 календарских дана), 
рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном мрежном плану, који је 
саставни део овог уговора. 

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца/ Инвеститора , 
Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова: 
-да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 
- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник. 
 
            Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, и примопредају извршених радова, а што стручни надзор констатује у 
грађевинском дневнику. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности 
Наручиоца.  

Члан  5. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под 
условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно 
(преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора; 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у 
писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у 
року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног 
рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог 
уговора о томе постигну писмени споразум. 
            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или 
посебне накнаде. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан  6. 
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 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у 
уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од 
укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ 
казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 
као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од 
износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне 
казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 
Наручилац мора да докаже. 

Члан  7. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу 

са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком 
документацијом и овим уговором, и преда Наручиоцу и кориснику на даљу 
надлежност. 

 
 Извођач се обавезује: 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  
извођача радова.  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.  
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и  опрему потребну за извођење 
уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту постављањем лако монтажно-
демонтажне ограде, као и одговарајуће против пожарно  обезбеђење градилишта, 
складишта својих материјала, опреме  и слично поседовањем против-пожарних 
апарата са ознаком „С-6” (гашење прахом),  „СО-2” за гашење угљичним 
диоксидом и  „С-9”, буради са песком и приручним алатом, славине за питку воду 
са механизмом за прикључак гумене цеви, обележавањем и обезбеђивањем опасних 
места и угрожених  простора на градилишту и око градилишта (опасне зоне), тако 
да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се 
тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и Наручиоцу; 
-  да се строго придржава мера безбедности и заштите на раду а посебно о 
неовлашћеном присуству лица којима није дозвољено кретање на градилишту као и  
стриктном применом ХТЗ опреме присутних на градилишту(заштитни шлем за 
главу, рукавице гумене, заштитну одећу, обућу, маске за лице итд.) услед повећане 
опасности од урушавања објекта а због могућег присуства гмизаваца и других 
инсеката, Ормариће или торбе са санитарним материјалом и средствима  са 
садржајем са серумом против отрова за ујед змија и других инсеката. 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
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- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије, који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о 
свом трошку, изврши рушење или поновно извођење радова, или убрзања извођења 
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио 
радове и да је спреман за њихову примопредају; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци 
 

Члан  8. 
  Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, 
која мора да садржи: 
- податке о објекту који се реновира; 
- одговорном пројектанту; 
- издатом одобрењу за реновирање, 
- податке о Наручиоцу, кориснику, Извођачу и надзорном органу,  
- податак о финансирању радова; 
- мере упозорења; 
- почетак и рок завршетка радова. 

 
Члан  9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и 
на начин одређен чланом 4. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, 
прими наведене радове.  

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем 
уговорних обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора, 
Наручилац ће обавестити Извођача. 
 

Члан  10. 
Извођач се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда 

Наручиоцу: 
-  бланко регистровану меницу као   гаранцију за добро извршење посла са 

меничним овлашћењем у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са 
роком важења 45 дана дужим од коначног рока за комплетно завршење посла, која 
мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, 
а у корист Наручиоца.  

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач 
је у обавези да продужи важење менице и меничног овлашћења. 

У случају истека рока важења менице и меничног овлашћења док је 
извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом 
трошку, продужи рок важења менице и меничног овлашћења. 

Меницу за добро извршење посла Наручилац може да наплати уколико 
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог 
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Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг 
привредника. 

- Да у року од 7 дана по потписивању уговора преда полису осигурања од 
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све 
време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји 
радова. 

- полису осигурања за објекат у изградњи. 
- да у тренутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко 

меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив у висини од 10% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-a., са роком важности најмање 30 дана од дана истека 
гарантног рока који није мањи од 2 године за грађевинске радове, менично 
овлашћење, копија ОП обрасаца и картон депонованих потписа овлашћених 
лица за потписивање да депонована средства може попунити у складу са 
закљученим уговором о јавној набавци. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да 
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року 

 
Члан  11. 

Извођач се обавезује да уведе технички исправну механизацију на 
градилиште,  са руковаоцима који су атестирани за те врсте радова. 
 

Члан  12. 
 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. 
 

Члан  13. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 
обавести стручни надзор и Наручиоца. 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
додатних  (непредвиђених)радова који нису били укључени у првобитни пројекат 
или у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности 
постали неопходни, извођач је дужан да писмено обавести стручни надзор и 
Наручиоца, а Наручилац ће поступити у складу са чл. 36 Закона о јавним 
набавкама.  

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак 
радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова-усвојене понуде 
Извођача бр. ______ од ___.___ 20__. Године, за које се утврди постојање вишка 
радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних 
(непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати 
на продужетак рока завршетка радова.  

 
Члан 14. 
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Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност 
стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење 
нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, 
појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису 
могли предвидети у току израде пројектне документације.  
           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из 
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
 

Члан 15. 
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински 
дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски ОДМАХ  а најкасније у року од 
10 дана од завршетка радова. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова који Наручиоцу 
представља основ према надлежним институцијама у даљем поступку. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа, сву документацију  изведених радова у два примерка. 

 
Члан 16. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун 
вредности изведених радова, који врши Комисија уз присуство представника 
стручног надзора. 
 

Члан  17. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив 

Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени 
квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у 
року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је 
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, 
на терет Извођача, наплатом гаранције  за отклањање недостатака у гарантном 
року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 
члана, Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа 
стварне штете. 

Члан  18. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим 

случајевима: 
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- ако Извођач ОДМАХ а најкасније  у року од 5 дана од дана закључења уговора не 
достави меницу као гаранцију за добро извршење посла, у ком случају Наручилац 
има право на активирање  гаранције за озбиљност понуде;                                                                                                                                  
- ако Извођач у тренутку примопредаје  предмета јавне набавке  не достави меницу 
као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у ком случају Наручилац 
има право на активирање  гаранције за озбиљност понуде;                                                                                                                   
-ако Извођач ОДМАХ а најкасније  у року од 5 дана од дана закључења уговора не 
достави полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица за све време до предаје радова у ком случају Наручилац има 
право на активирање  гаранције за озбиљност понуде;                                                                                                                                                
- ако Извођач ОДМАХ а најкасније  у року од 5 дана од дана закључења уговора не 
достави полису осигурања за објекат у изградњи за све време до предаје радова у 
ком случају Наручилац има право на активирање  гаранције за озбиљност понуде;                                                                                                     
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана од 
дана кумулативног стицања услова за увођење у посао, а о узроцима не обавести 
Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;                                                       
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању 
и изградњи,     
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан  19. 
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове 

који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за 
добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади 
Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по 
овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој 
уговорној страни и са отказним роком до 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава 
мора да садржи основ за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије 
о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна 
страна која је одговорна за раскид уговор. 
 

Члан 20. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и 
одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа 
из ове области. 

Члан  21. 
Прилози и саставни делови овог уговора су: 

-   Понуда Извођача бр. ______ од ___.____20__. године 
-   Предмер и предрачун из понуде понуђача 
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-   Мрежни план 
-   Меница за добро извршење посла 
-   Меница за отклањање грешака у гарантном року  
 - Полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица за све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања 
записника о примопредаји радова 
-   Полису осигурања за објекат у изградњи; 
 

Члан 22. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Лесковцу. 
 

Члан 23. 
 Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
 

Члан 24. 
 Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих  Наручиоц 
задржава четири а  извођач два. 
 
 
 
 
 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 
 

               за Наручиоца:                                                                       за Извођача: 
    
 _________________________ _____________________
             (Име и презиме)                                                                   (Име и презиме) 
 

 
 
 
 
 

М.П 
 

 
М.П 
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Образац 15 
 

                          ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

I 

Предмер и предрачун грађевинско-занатских радова на санацији санитарног чвора у 
 СШ ''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју 

Р.Б. ОПИС J.М. КОЛ. ЈЕД. ЦЕНА 
без ПДВ-а 

УКУПНО 

1 РУШЕЊЕ      
1 Рушење постојеће подне и зидне керамике која је цементном малтеру различите дебљине . 

Обрачун по м2  у комплету са одвозом шута на депонију СТД до 3км.  
     

  
8*(1,35*1+0,71*0,07)+2*(1,15*4,21+0,8*0,12)+2,61*1,47*2+2*(2,3*4,21-0,71*2,15*4)+8*(2,3*1-
2,15*0,7)+8*2,3*3,7+1,15*1,8*2+4,21*1,65*2+2*(1,65*8,16-1,6*2)+2,15*0,35*2 м² 150,41   

  РУШЕЊЕ  ТОТАЛ 1.:  
2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ     
1 Израда слоја за пад дебљине око мин 4цм . Падове извести у ходничком делу према сливнику и у 

кабинама према чучавцима . Пад око 0,5%. Обрачун по м2. 
    

  8*(1,35*1+0,71*0,07)+2*(1,15*4,21+0,8*0,12)+2,61*1,47*2 м² 28,75   
2 Малтерисање зидних површина по преправци водоводне инсталације , цементним малтером 1:3  са 

претходним прскањем ретким цементним малтером. Обрачун по м2 
    

   м² 10,00   
  ЗИДАРСКИ РАДОВИ ТОТАЛ 2.:  
3 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ      
1 Набавка, транспорт и уградња керамичких зидних плочица на цементном малтеру 1:3, типа 

моноколор димензија ширина   и висина до 37цм.Фуга ширине 2-3мм .Обрачун по м2  
     

  2*(2,3*4,21-0,71*2,15*4)+8*(2,3*1-2,15*0,7)+8*2,3*3,7+1,15*1,8*2+4,21*1,65*2+2*(1,65*8,16-
1,6*2)+2,15*0,35*2 м² 121,66   

2 Набавка, транспорт и уградња неклизајућих  подних керамичких плочица на лепку , типа 
моноколор 30-33/30-33цм.Фуга ширине 2-3мм . Обрачун по м2.     
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  8*(1,35*1+0,71*0,07)+2*(1,15*4,21+0,8*0,12)+2,61*1,47*2 м² 28,75   
  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  ТОТАЛ 3.:  
4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      
1 Набавка , транспорт и уградња хидроизолације купатила са издизањем хидроизолације 30цм на зид 

а све по технологији произвођача  Тип хидроизолације :хидроизолациона мембрана течна 
једнокомпонентна типа Sikalastic 200w . Потребна претходна припрема прајмером.Обрачун по м2 
постављене хидроизолације . 

    

  8*(1,35*1+0,71*0,07)+2*(1,15*4,21+0,8*0,12)+2,61*1,47*2+0,3*(8*(4,7-0,71)+2*(10,72-4*0,71-
0,81)+2*(8,16-2*0,81)+0,12*24) м² 47,55   

  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  ТОТАЛ 4.:  
5 СТОЛАРСКИ РАДОВИ     
1 Набавка , транспорт и уградња ПВЦ врата  ,петокоморни профили, кабине 70/215 са издигнутим 

крилом .Оков отпоран на корозију и да је према стандарду SRPS EN 13126 .Обрачун по комаду 
комплет са свим оковом и три кључа. 

    

    ком. 8   
2 Набавка , транспорт и уградња ПВЦ врата пролазних , петокоморни профили ,80/215.Оков отпоран 

на корозију и да је према стандарду SRPS EN 13126 .Обрачун по комаду комплет са свим оковом и 
три кључа. 

           

    ком 2   
3 Набавка , транспорт и уградња ПВЦ  врата , улазна у санитарни чвор , петокоморни профили , 

80/215 , праг обавезан.Оков отпоран на корозију и да је према стандарду SRPS EN 13126 .Обрачун 
по комаду , комплет са свим оковом и три кључа. 

    

    ком 2   
  СТОЛАРСКИ РАДОВИ  ТОТАЛ 5.:  
6 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      
1 Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом два пута са глетовањем 1 пут . На појединим 

местима састругати боју. Обрачун по м2. 
     

  2,61*5,5*2+2,61*4,21*2+2,2*8,16*2+2,2*4,21*2+1,7*2,61*2+1,7*4,21*2+2*2*2,61 м² 138,74   
2 Фарбање радијатора и радијаторских цеви .  Радијаторе и цеви очистити физичким и хемијским 

средствима . Све површине брусити и очистити . Нанети импрегнацију и основну боју а затим 
фарбати два пута бојом  за метал. Боја термоотпорна до 100°C .Обрачун по м2.      

  16*0,018*3,14+1,5 м² 2,40   
  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  ТОТАЛ 6.:  
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                                                                        УКУПНО ЗА СТАВКЕ од  I до VI                                                                                                 дин. без ПДВ-а 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА      

1 РУШЕЊЕ      
2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ      
3 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ      
4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      
5 СТОЛАРСКИ РАДОВИ      
6 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

СВЕГА:                              дин. без ПДВ-а 
 
 

II  
 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
Za sanaciju sanitarnog čvora u srednjoj školi „Svetozar Krstić-Toza“ u Vučju 

r.b. OPIS POZICIJA j.m. količina Cena bez 
PDV-a Ukupno 

1 INSTALACIJE VODOOVODA      

1 
Nabavka i ugradnju polipropilenskih cevi i fitinga za unutrašnji razvod. Fitinzi  zaptivni materijali i ostali 
sitni delovi ne plaćaju se posebno već se uračunavaju u dužne mere cevi. U cenu je uračunato i ispitivanje 
vodovodne mreže. Obračun po m¹ 

    

 Obračun po m¹     
 Ǿ 15mm m¹ 50,00   

4 Nabavka i ugradnja mesinganih propusnih ventila sa ispustom Ǿ20mm na početku vertikale     
 Obračun po kom.     
 Ǿ 20 mm kom 2,00   

5 Nabavka i ugradnja mesinganih propusnih ventila Ǿ15 mm ispod sanitarnih objekata     
 Obračun po kom     
 Ǿ15mm kom 21.00   

6 Ispiranje dezinfekcija I hlorisanje celokupne vodovodne mreže. Po izvršenom hlorisanju izvršiti 
ispitivanje uzoraka vode a zatim pribaviti potvrdu o ispravnosti iste.     
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 Obračun po m¹ m¹ 50,00   
    Ukupno za I:  

II INSTALACIJE KANALIZACIJE     
1 Nabavka, transport i ugradnja slivnika u sanitarnim čvorovima komplet sa slivnom rešetkom     

 Obračun po kom.     
 Ǿ75mm kom 4,00   

2 Nabavka i ugradnja ventilacione glave Ǿ160mm od pocinkovanog lima na krovu kao završetak 
kanalizacione vertikale 

    

 Obračun po kom kom  1,00   
3 Ispitivanje kanalizacione mreže na prohodnost i povezivanje na mrežu     
 Obračun paušalno     

4 Nabavka transport I ugradnja PVC cevi za kućnu instalaciju     
 Obračun po m¹     
 Ǿ50mm m¹ 10,00          
 Ǿ75mm m¹ 15,00   
 Ǿ110mm m¹ 20,00   
 Ǿ160mm m¹ 10,00   
    Ukupno za II:  

III  SANITARNI OBJEKTI     
1 Demontaža postojeće kanalizacione mreže sa odlaganjem na deponiju. Obračun po kom. kom 1,00   
2 Demontaža postojeće vodovodne mreže sa odlaganjem na deponiju. Obračun po kom. kom 1,00   

3 Demontaža postojećih čučavaca sa demontažom visokomontažnih vodokotlića u prostorijama sanitarnih 
čvorova I odlaganjem na deponiju. Obračun po kom. kom 8,00   

4 Nabavka transport i ugradnja visokomontažnih vodokotlića sa odgovarajućim priključnim priborom i ek 
ventilom kom 8,00   

5 Montaža i ugradnja postojećih WC keramičkih čučavaca. Obračun po kom.     
 Obračun po kom. kom 8,00   

6 Demontaža postojećih pisoara u sanitarnom čvoru. Obračun po kom kom 4,00   

7 Nabavka, transport i ugradnja pisoara u prostorijama sanitarnih čvorova u kompletu sa slavinom. Obračun 
po komadu kom 4,00   

8 Demontaža postojećih umivaonika u prostorijama sanitarnih čvorova sa slavinama za toplu i hladnu vodu 
i odlaganje na deponiju. Obračun po kom. kom 5,00   

9 Nabavka transport i ugradnja keramičkog umivaonika, komplet sa slavinom za hladnu i toplu vodu i 
odgovarajućim ventilima i sifonom.     

 Obračun po kom kom 5,00   
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    Ukupno za III:  
IV SANITARNA GALANTERIJA     

1 Nabavka transport i ugradnja ogledala iznad umivaonika na propisanoj podlozi koji se kači tiplovima na 
zid sa ukrasnim nitnama     

 Obračun po kom     
  kom 2,00   

2 Nabavka transport i ugradnja hromiranog metalnog držača za tečni sapun     
 Obračun po kom kom 2,00   

3 Nabavka transport i ugradnja zidnog hromiranog držača za toaletni rolo-papir.     
 Obračun po kom. kom 8,00   
    Ukupno za IV:  

УКУПНО ЗА СТАВКЕ од  I до IV                        дин. без ПДВ-а 
 

 REKAPITULACIJA     
I INSTALACIJE VODOVODA     
II  INSTALACIJE KANALIZACIJE     
III  SANITARNI OBJEKTI     
IV SANITARNA GALANTERIJA     

      
 INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE:                                                                                                          UKUPNO                                     дин. без ПДВ-а 

Укупна вредност понуде  за предмер и предрачун I и II, изражена у динарима, без ПДВ-а  
ПДВ (обрачунат по   стопи од  ___% ,  у динарима  
Укупна вредност понуде  за предмер и предрачун I и II изражена у динарима, са ПДВ-ом  

 
У ____________,                                                                                                                       П О Н У Ђ А Ч                 
Дана ____. ____.20___.год.    
 
                                                                                                                                                   _________________ 

                                                                                                        (потпис овлашћеног лица 
 

М.П 
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Образац 16. 
 
 
 
 
 

Мрежни план за јавну набавку радова - Jавнa набавкa радова на „Санација 
санитарног чвора“.                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена :  
Исписује понуђач тако што прилаже Мрежни план извршења предметне набавке  
на обрасцу понуђача који садржи број радника,  редослед и време извођења радова 
који предлаже Понуђач као и генерални опис метода извођења радова. 
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Образац 17. 
                                                                            

Назив понуђача/носица групе  
Седиште понуђача/носиоца групе  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Порески број рачуна понуђача/носиоца групе  
Матични број понуђача/носиоца групе  

 
И З Ј А В А 

 ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
Извођач се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу: 

1. бланко регистровану меницу као   гаранцију за добро извршење посла са меничним 
овлашћењем у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 45 дана 
дужим од коначног рока за комплетно завршење посла, која мора бити безусловна, 
неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца.  

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важење менице и меничног овлашћења. 

У случају истека рока важења менице и меничног овлашћења док је извођење 
радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи 
рок важења менице и меничног овлашћења. 

Меницу за добро извршење посла Наручилац може да наплати уколико Извођач не 
отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева 
Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке 
отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника,  а у року од 7 дана: 

- полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица за све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника 
о примопредаји радова. 

-    полису осигурања за објекат у изградњи. 
2. да у тренутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко 
меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a., са 
роком важности најмање 30 дана од дана истека гарантног рока који није мањи од 1 
године од тренутка извршене примопредаје за електро радове и 2 године за грађевинске 
радове, менично овлашћење, копија ОП обрасаца и картон депонованих потписа 
овлашћених лица за потписивање да депонована средства може попунити у складу са 
закљученим уговором о јавној набавци. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају 
да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року 
 
У ____________,                                                                               
 
Дана____. ____.20___.год.                                                 П О Н У Ђ А Ч 
                                                                                                                                 

____________________                                                                       
                                                                                      (потпис овлашћеног лица)     
(потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално  или овлашћени 
члан групе понуђача ако подносе заједничку понуду) 

 

М.П 
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Образац 18. 
 

ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ПИСМА- ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
             

 На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 

ДУЖНИК  

СЕДИШТЕ (Ул.  и  Бр.)  

ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА  

ПИБ  

М.Б.  
унети одговарајуће податке    дужника – издаваоца менице) 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 
 

КОРИСНИК:  Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ ул. 29 Новембар бр. 10, 16203  Вучје (у 
даљем тексту: Поверилац) 
 Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 
меницу број ________________________  
(унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________  
                                                                                (10% од вредности понуде без ПДВ-а)., словима, 
(____________________________________________________), за Озбиљност понуде, са роком 
важности  __________ дана  
(уписати број дана важности понуде) од дана  отварања понуда. 

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ________________  
                                                                                              (10% од вредности понуде без ПДВ-

а). словима, (___________________________________________________), и да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са 
свих рачуна Дужника              
_____________________________________________________________________________  
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу)  
код банке/ака   __________________________  
                              (унети назив банака),  а у корист Повериоца Средња школа „Светозар Крстић-
Тоза“ ул. 29 Новембар бр. 10, 16203  Вучје . 
 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима 
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана 
од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________ (унети име и 
презиме овлашћеног лица).  

Извршeна је  регистрација менице у Регистру меница и овлашћења који се води код 
Народне банке Србије- Одсек Принудна наплата. 
 Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
                                   Издавалац менице 
                                                                                                                            ___________________ 
                                       М.П.                      ______________________________ 
    (место и датум) __________________                                          (печат и потпис овлашћеног лица)                                                                     
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 Образац 19. 
 

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача: 

Редни 
број 

Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра Адреса седишта Име и презиме 

одговорног лица 

1.    
2.    
3.    
4.    

се  међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова у 
поступку јавне набавке мале вредности: „Санација санитарног чвора“  Средња 
школа „Светозар Крстић-Тоза“ ул. 29 Новембар бр. 10, 16203  Вучје  

Наведени чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу.  
Сви чланови заједничке понуде се обавезују да ће: 

1. Члан групе понуђача наведен у под редним бојем 1, у горњој табели бити 
члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће бити носилац посла, 
односно које ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 
наручиоцем; 

2. Члан групе понуђача наведен у под редним бројем ____, у име групе 
понуђача дати средство обезбеђења уговорних обавеза; 

3. Члан групе понуђача наведен у под редним бројем ____ ће издати рачун и 
сва плаћања ће се извршити на његов текући рачун бр. _________________ отворен 
у банци __________________; 

4. Понуђач наведен у под редним бројем: 
1. Извршава ће послове: 

_______________________________________________ 
2. Извршава ће послове: 

_______________________________________________ 
3. Извршава ће послове: 

_______________________________________________ 
4. Извршава ће послове: 

_______________________________________________ 
За члана заједничке понуде под редним бр. 1)  _________________(Овлашћена особа) 

За члана заједничке понуде под редним бр. 2)  _________________(Овлашћена особа) 

За члана заједничке понуде под редним бр. 3)  _________________(Овлашћена особа) 

За члана заједничке понуде под редним бр. 4)  _________________(Овлашћена особа) 

 

 Напомена: овај образац подноси само понуђач који подноси заједничку 
понуду - група понуђача. 
 

М.П 
 

 
М.П 
 

 
М.П 
 

 
М.П 
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Образац 20. 
 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 
________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 
 
из __________________________ ул. ________________________________  
 
____________ бр.л.к. __________________________  овлашћује се да у име  
 
________________________________________________________________                
    (назив понуђача) 
 
из ________________________, може да учествује у поступку за јавну набавку број   
МВ 002-3/17-Набавка радова  у  поступку јавне набавке мале вредности „Санација 
санитарног чвора  Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ ул. 29 Новембар бр. 10, 
16203  Вучје“.  
  
 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку 
јавног отварања понуда. 
 
 Овлашћење важи до окончања отварања пристиглих понуда у поступку 
наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Дана:  ___ . ___ . 2017. године    
 
 

                                                     ПОНУЂАЧ/ 
                                                       НОСИЛАЦ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
                                             ______________________ 
                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 М.П. 
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              Образац бр. 21 
 

  
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 
ПОДНОСИЛАЦ: 
 
Назив понуђача: __________________________ 
Седиште :_________________________________ 
Улица и број: ______________________________ 
Телефон: _________________________________ 
Е-маил: __________________________________ 
Матични број:______________________________ 
ПИБ:_____________________________________ 
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:  
________________________________________ 
                  (Попуњава Понуђач) 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА“ВУЧЈЕ                                                           
Ул. 29 Новембар бр. 10, 16203 Вучје 

 
ПОНУДА 

 
 За јавну набавку радова  у  поступку јавне набавке мале вредности  „Санација 
санитарног чвора  Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ ул. 29 Новембар бр. 10, 
16203  Вучје  
 

Н Е  О Т В А Р А Т И ! 
 

 
Напомена: овај образац се предаје код секретара наручиоца у случају непосредног 
подношења понуде и представља потврду наручиоца о дану и времену подношења 
понуде. 
 
 

 
Датум и сат подношења: ___.___.2017 година, ___.сати___.минута 
 
Деловодни број понуде: ___________________       _________________ 
                                     ( попуњава секретар наручиоца )            (потпис секретара наручиоца) 
 
 

М.П. 
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Образац 22. 
 

Пропратни образац  (исећи по линијама, попунити и залепити на 
коверту/кутију) 

 

 

 
___.___.2017 година, ___.сати___.минута 
Датум и сат подношења (попуњава Наручилац): 
 

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ! 
За јавну набавку  радова  у  поступку јавне набавке мале вредности „ Санација  
санитарног чвора  Средња школа „Светозар Крстић-Тоза“ ул. 29 Новембар бр. 10, 
16203  Вучје “. 
РЕДНИ БРОЈ __________  
         
(НАРУЧИЛАЦ)/ ПРИМАЛАЦ 
   СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА“  

ВУЧЈЕ                                                           
Ул. 29 Новембар бр. 10, 16203 Вучје 

 

   

         
ПОНУЂАЧ:  

а)самостално 
б)заједничка понуда 
ц) са подизвођачем 

      

   Пун назив: ____________________     
   Пуна адреса: ____________________     
   број телефона: ____________________     
   број телефакса: ____________________     
   електронска адреса: ____________________     
   име и презиме лица за контакт и функција: 

_______________________________________________  
   

    
   Пун назив: ____________________     
   Пуна адреса: ____________________     
   број телефона: ____________________     
   број телефакса: ____________________     
   електронска адреса: ____________________     
   име и презиме лица за контакт и функција: 

_______________________________________________  
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Образац  23 
 
 

САГЛАСНОСТ ПОНУЂАЧА ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ 
ПОНУДИ 

 
 

 
Назив понуђача/носица групе  
Седиште понуђача/носиоца групе  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Порески број рачуна понуђача/носиоца групе  
Матични број понуђача/носиоца групе  

 
 
 

САГЛАСНОСТ ПОНУЂАЧА 
ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 
Сагласни смо да Наручилац може уз доле потписану сагласност понуђача да 

изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 
окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици 
мере. 

Наручилац ће исправке вршити  на следећи начин: 
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ 

изражен словима сматраће се тачним; 
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће 

се сматрати тачном. 
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности 

понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се 
важећим. 
 
 
Дана:  ___ . ___ . 2017. године    
 

            П О Н У Ђ А Ч/                              
НОСИЛАЦ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
            М.П.                               ______________________ 
                                                               (потпис овлашћеног лица) 
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Образац  24 

 

 

 
ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 
 

ИЗЈАВА 

 

ПОНУЂАЧА - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

 

 

 

Понуђач  _____________________________________________________изјављује, 
под 

                 (уписати назив понуђача)  пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу: 

 

- да поседујемо - користимо средства и опрему за личну заштиту на раду, да 
су запослени обучени за њено коришћење као и да ће их користити у раду; 
- да ћемо поступати у свему у складу са одредбама Закона о безбедности и 
здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05), а нарочито у складу са 
одредбама чл. 18, 21, 23, 24 и 29. 

 

 

 

Место:   

Датум:   

                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 

М.П.    
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