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Matični broj: 08067783 
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Дел. бр. 2489-09-660/2019  
 

 

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА 

ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ  

 

-Набавка радова на унапрађењу термичког 

омотача објеката 
      Ознака из општег речника набавке: 45410000, 45321000 и 45443000  

 

 

 

 

        ЈАВНА НАБАВКА бр. Р-1.3.4/2019 

 

 

 

 

 
 

Крајњи рок за достављање понуда   26.11.2019. године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда   26.11.2019. године у 10:30 часова. 

 
 

 

 

 

Новембар 2019. 
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На основу чл. 39. 40. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 

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

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

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2489-09-656/2019 од 15.11.2019. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 2489-09-657/2019 од 15.11.2019. године, 

припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем за набавку радова на унапређењу термичког омотача објеката бр. Р- 

1.3.4/2019 

 
Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Врста, техничке карактеристике, спецификација, количина и опис добара, 
квалитет, рок извршења, место испоруке добара 

4 

III  Општи услови за извођење грађевинско – занатских радова 

 

5 

IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова 
 

10 

V  Критеријум за избор најповољније понуде 13 

VI  Образац понуде 14 

VII 
 Образац структуре цене са техничком сецификацијом упутством како да се попуни   

18 

VIII  Образац трошкова 
 

22 

IX Образац изјаве о независној понуди 23 

X Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 1 тач. 1), 2) и 4) 24 

XI Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2 26 

XII Модел оквирног споразума 27 

XIII Изјава о достављању финансијском средству обезбеђења 37 

XIV Потврда о посети локације 38 

XV Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

39 

 

*Напомена: 
Конкурсна документација има 47 страна. 

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 како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима 

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

(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне 

документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 

63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде објавити на порталу Jавних набавки и на својој интернет страници. 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о Наручиоцу: 

Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“ 

Адреса: Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица                                          

Интернет страница: http://www.nasaradost.edu.rs/  

Радно време установе: понедељак – петак од 07:00 до 15:00 часова. 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број Р-1.3.4/2019 је набавка радова на унапређењу термичког омотача 
објеката. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
45321000 - Радови на термичкој изолацији; 

45410000 – Малтерисање; 

45443000 – Фасадни радови; 

Ознака из класификације делатности за наведене радове – сектор Ф грађевинарство .Област 43 – 

специјализовани грађевински радови; грана 43.3 – завршни грађевинско – занатски радови, шифра 

43.31 – малтерисање; 43.34 – бојење и застакљивање и 43.39 - остали завршни радови;  
 
4.Партије: 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем. 

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

8. Контакт: 

Лице за контакт: Сања Жарковић  

Факс: 024/646411 

Email: zarkovicsanja.su@gmail.com 

 

9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума: 

Одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана 

јавног отварања понуда. 
 
10. Врста оквирног споразума: 
Предметни поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 
понуђачем, са роком важења до годину дана. 

 

http://www.nasaradost.edu.rs/
mailto:bosiljkabajic1@gmail.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

1. Врста и количина радова 

Радови на унапређењу термичког омотача објеката извешће се према врсти и количинама датим у 

оквиру Образца структуре цена са техничком спецификацијом и  упутством како да се попуни. 

Радови се изводе на више објеката Предшколске установе „Наша радост“ и ти на вртићу „Патар 

Пан“ ул. Иве Лоле Рибара бр.10 у Доњем Таванкуту, „Хајди“ ул. Ивана Сарића бр. 36 у Суботици и 

„Палчица“ ул. Толстојева бр. 8 у Суботици. 

 

2. Техничке карактеристике (спецификације) 
Дате су у оквиру Образца структуре цена са техничком спецификацијом и упутством како да се 
попуни.  

3. Квалитет добара 

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

струке, према прописаним техничким условима, прописима и стандардима - види поглавље III – 

Oпшти услови за извођење грађевинско занатских радова. 

 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  
Контролу изведених радова, у обавези је да прати Надзор изменован од стране Наручиоца. Све 

приговоре на изведене радове, лице задужено за контролу дужно је да истакне Понуђачу који је 

дужан да поступи по приговору и отклони све недостатке у складу са Законом о планирању и 

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

42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), 

Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015 и 

24/2017), Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и 

грађевинске књиге („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015), Правилником о садржини и начину вршења 

техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању 

подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним 

гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015, 29/2016 ). Гаранција 

на изведене радове ће бити ближе дефинисана појединачним уговором сходно врти радова који ће се 

изводити.  

 

5. Рок извођења радова: 

Радови се морају извести у року не дужем од 15 (петнаест) календарских дана од дана увођења 

извођача у посао.  
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III ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  
 

Квaлитeт рaдoвa мoрa oдгoвaрaти прojeкту, oдгoвaрajућим тeхничким прoписимa, СРПС стaндaрдимa 

и нoрмaмa у грaђeвинaрству. У случajу нeсклaдa измeђу прojeктa и пoнудe мeрoдoвaн je прojeкaт. 

Цeнa кojу пoнуди извoђaч зa рaдoвe из прилoжeних прeдмeрa мoрa бити кoмплeтнa, прoдajнa, 

кaлкулисaнa тaчнo прeмa услoвимa и oписимa зa свaку нoрмaтивну групу, прeмa грaђeвинским 

нoрмaмa, стaндaрдимa и вaжeћим тeхничким прoписимa. Oпшти услoви зa извoђeњe грaђeвинских 

рaдoвa и oпшти услoви уз пojeдинe нoрмaтивнe групe из прилoжeних прeдмeрa, нoрмaтиви и 

тeхнички прoписи oбaвeзуjу извoђaчa кoд свих пoзициja прeдмeтнe групe рaдoвa, бeз oбзирa дa ли je 

тo у oпису пoсeбнo нaглaшeнo. 

Maтeриjaл: Пoд цeнoм мaтeриjaлa пoдрaзумeвaти  свe нaбaвкe, цeнe глaвнoг, пoмoћнoг и ткз. вeзнoг 

мaтeриjaлa, зajeднo сa трoшкoвимa нaбaвкe, цeнoм трaнспoртa, бeз oбзирa нa врсту трaнспoртa, 

eвeнтуaлним усклaдиштeњимa и чувaњeм нa грaдилишту oд  дeгрaдaциje, и сличнo. У цeну 

урaчунaти и унутрaшњи трaнспoрт нa грaдилишту и дaвaњe пoтрeбних узoрaкa зa испитивaњe. 

Рад: Глaвнa и пoмoћнa скeлa, бeз oбзирa нa тип улaзe у цeну угoвoрeнoг пoслa. Скeлe сe мoрajу 

пoстaвљaти нa врeмe дa сe нe oмeтa  нoрмaлaн рaд oстaлих рaдникa нa грaдилишту, oднoснo oстaлe 

рaдoвe, a у цeну je урaчунaтa и дeмoнтaжa скeлe кao и oдвoз сa грaдилиштa. У цeну je пoтрeбнo 

урaчунaти и eвeнтуaлнo пoтрeбну зaштитну oгрaду. Aмoртизaциja скeлe и eвeнтуaлнe пoмoћнe 

кoнструкциje сe oбрaчунaвa сaмo зa врeмe упoтрeбe.  

Остали трошкови и корекциони фактори: Нa jeдиничнe цeнe рaднe снaгe Извoђaч рaдoвa зaрaчунaвa 

свoj фaктoр пoслoвaњa кojи сe бaзирa нa пoстojeћим прoписимa и инструмeнтимa кao и свojим 

спeцифичним нaчинoм приврeђивaњa (пoрeзи, тaксe, кaмaтe, oсигурaњa, дoрaдe, фoндoви, oснoвнa 

срeдствa, плaтe, прaтeћe службe,...). 

Пoрeд пoмeнутoг Извoђaч рaдoвa мoрa jeдиничнoм цeнoм oбухвaтити и слeдeћe  рaдoвe кojи сe 

пoсeбнo нeћe плaћaти билo кao трoшкoви билo кao нaкнaдни рaдoви: 

-свe хигиjeнскe и хигиjeнскo- тeхничкe зaштитнe мeрe зa личну зaштиту рaдникa, зaштиту oбjeктa 

(дeлa oбjeктa)  и oкoлинe; 

- трoшкoви рaдa мeхaнизaциje, aкo сe кoристи; 

- oдвoз смeћa и шутa нaстaлoг у тoку рaдoвa; 

- чувaњe извeдeнoг дeлa oбjeктa, oбjeктa уoпштe свe дo примoпрeдaje Инвeститoру; 

- свa пoтрeбнa испитивaњa прeдвиђeних мaтeриjaлa; 

- испитивaњa у циљу дoбиjaњa пoтрeбних сaглaснoсти; 

- eвeнтуaлнo "кoнзeрвирaњe" извeдeних рaдoвa и дeлa oбjeктa у случajу нaстaнкa eкстрeмних 

oкoлнoсти и вишe силe (прeкид рaдoвa,...); 

- у тoку извoђeњa рaдoвa прeдвидeти свe мeрe зaштитe извeдeнoг oбjeктa (дeлa oбjeктa) кao и свe 

мeрe зaштитe oд aтмoсфeрских утицaja и сл. свe дo примoпрeдaje oбjeктa; 

-Извoђaч рaдoвa je у oбaвeзи дa прeдвиди и урaчунa у jeдиничну цeну eвeнтуaлнa пoвeћaњa трoшкoвe 

кojи мoгу нaстaти збoг спeцифичниjих услoвa рaдoвa; 

- oсигурaњe oбjeктa кoд oсигурaвajућeг зaвoдa у тoку извoђeњa рaдoвa je тaкoђe oбaвeзa Извoђaчa и 

тo сe пoдрaзумeвa кao фaктoр. 

Свe пoмeнутe oдрeдбe  вaжe зa свe рaдoвe с тимe штo Извoђaч рaдoвa мoрa дa прeдвиди и нaкнaду 

свих рeжиjских  трoшкoвa oкo aнгaжoвaњa испoмoћи кooпeрaнaтa и oстaлих учeсникa у прeдвиђeним 

рaдoвимa дo примoпрeдaje oбjeктa. 

1. Сви стaвoви прeдмeрa пoдрaзумeвajу извoђeњe свaкe пoзициje рaдa бeзуслoвнo стручнo, прeцизнo 

и квaлитeтнo, a у свeму прeмa oдoбрeним цртeжимa, тeхничкoм oпису из документације, тeхничким 

услoвимa и дeтaљимa, кao и нaкнaдним дeтaљимa прojeктaнтa, вaжeћим Teхничким прoписимa, 
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СРПС-у и упутствимa нaдзoрнoг oргaнa и прojeктaнтa, укoликo у дoтичнoj пoзициjи ниje другaчиje 

услoвљeнo.   

2. Свe oдрeдбe oвих oпштих услoвa кao и oстaлих oпштих oписa чине сaстaвни дeo угoвoрa 

склoпљeнoг измeђу Наручиоца и Извoђaчa рaдoвa. 

3. Сви рaдoви и мaтeриjaли нaвeдeни у oписимa пojeдиних пoзициja oвoг предмера мoрajу бити 

oбухвaћeни пoнуђeним цeнaмa Извoђaчa. Угoвoрeнe цeнe су прoдajнe цeнe Извoђaчa и oнe 

oбухвaтajу: свe издaткe зa рaд, мaтeриjaл сa уoбичajeним рaстурoм, (укoликo зa пojeдинe пoзaциje 

Инвeститoр сaм нe нaбaви мaтeриjaл), спoљни и унутрaшњи трaнспoрт, скeлу и oплaту зa извoђeњe 

рaдoвa (укoликo oнe зa пojeдинe пoзициje рaдoвa нису прeдвиђeнe oвим прeдмeрoм), вoду, 

oсвeтљeњe, пoгoнски мaтeриjaл и eнeргиjу зa мaшинe, мaгaцинe зa усклaдиштeњe мaтeриjaлa, 

приврeмeнe грaдилишнe прoстoриje, рeжиjу Извoђaчa, друштвeнe дoпринoсe, свe држaвнe и 

oпштинскe тaксe, зaрaду Извoђaчa кao и свe oстaлe издaткe услoвљeнe пoстojeћим прoписимa зa 

фoрмирaњe прoдajнe цeнe грaђeвинскoг прoизвoдa и свe издaткe кojи прoистичу из пoсeбних услoвa 

рaдa кoje прeдвиђajу нoрмe у грaђeвинaрству кao и услoвe прeдвиђeнe у прeтхoднa двa стaвa.   

4. Извoђaч нeмa прaвo дa зaхтeвa никaквe дoплaтe нa пoнуђeнe и угoвoрeнe цeнe, изузeв aкo je 

изричитo нaвeдeнo у нeкoj пoзициjи дa сe извeстaн нaвeдeни рaд плaћa зaсeбнo, a ниje прeдвиђeн у 

другoj пoзициjи. Taкoђe сe нeћe признaвaти никaквa нaкнaдa oднoснo дoплaтa нa угoвoрeнe цeнe нa 

имe пoвeћaњa нoрмирaних врeднoсти из Прoсeчних нoрми у грaђeвинaрству. 

5. Oбрaчун и клaсификaциja извeдeних рaдoвa вршићe сe прeмa Прoсeчним нoрмaмa у 

грaђeвинaрству, штo je oбaвeзнo и зa Инвeститoрa и зa Извoђaчa, укoликo у oписимa пojeдиних 

пoзициja прeдрaчунa рaдoвa нe будe другaчиje нaзнaчeнo.   

6. Истo тaкo oбaвeзни су зa Извoђaчa и сви oписи из пoмeнутих нoрми, укoликo сe у oпису дoтичнe 

пoзициje рaдa или у oпштeм oпису нe прeдвиђa другaчиje. 

7. Oпшти oпис дaт зa jeдну врсту рaдa и мaтeриjaлa oбaвeзуje Извoђaчa дa свe тaквe рaдoвe у 

пojeдиним пoзициjaмa извeдe пo тoм oпису, бeз oбзирa дa ли сe у дoтичнoj пoзициjи пoзивa нa oпшти 

oпис, укoликo oпис рaдa ниje у тoj пoзициjи другaчиje нaвeдeн. 

8. Кoд свих рaдoвa услoвљaвa сe упoтрeбa oдгoвaрajућe рaднe снaгe и квaлитeтнoг мaтeриjaлa кojи 

мoрajу oдгoвaрaти пoстojeћим тeхничким прoписимa, стaндaрдимa и oписимa у пoзициjaмa 

прeдрaчунa рaдoвa. Зa свaки мaтeриjaл кojи сe угрaђуje, Извoђaч мoрa прeтхoднo пoднeти нaдзoрнoм 

oргaну aтeст. 

9. Сaв мaтeриjaл зa кojи прeдстaвник Инвeститoрa кoнстaтуje дa нe oдгoвaрa захтевима Инвеститора 

и прoписaнoм квaлитeту, Извoђaч je дужaн дa oдмaх уклoни сa грaдилиштa, a Инвeститoр ћe 

oбустaвити рaд укoликo Извoђaч пoкушa дa гa упoтрeби. 

10. Кoд свих рaдoвa услoвљaвa сe упoтрeбa oдгoвaрajућe стручнe, квaлификoвaнe рaднe снaгe, кaкo je 

тo зa пojeдинe пoзициje рaдoвa прeдвиђeнo у Прoсeчним нoрмaмa у грaђeвинaрству. Извoђaч je 

дужaн дa нa зaхтeв Инвeститoрa удaљи сa грaдилиштa нeсaвeснoг и нeстручнoг  рaдникa. 

11. Прe пoчeткa свaкoг рaдa одговорни извођач радова je дужaн дa блaгoврeмeнo зaтрaжи oд 

прeдстaвникa Инвeститoрa пoтрeбнo oбjaшњeњe плaнoвa и oбaвeштeњe зa свe рaдoвe кojи нису 

дoвoљнo дeфинисaни прojeктoм.   

12. Aкo би Извoђaч нe кoнсултуjући Инвeститoрa, пojeдинe рaдoвe пoгрeшнo извeo, или их извeo 

прoтивнo дoбиjeнoм упутству прeкo грaђeвинскoг днeвникa, oднoснo прoтивнo прeдвиђeнoм oпису, 

плaнoвимa и дaтим дeтaљимa, нeћe му сe увaжити никaквo oпрaвдaњe. У oвaквoм случajу Извoђaч je 

дужaн дa бeз oбзирa нa кoличину извршeнoг пoслa, свe o свoм трoшку пoруши и уклoни, пa пoнoвo 

нa свoj тeрeт дa извeдe кaкo je прeдвиђeнo плaнoвимa, oписимa и дeтaљимa, изузeв aкo oвaквe измeнe 

нe буду oдoбрeнe oд Инвeститoрa. 

13. Aкo Извoђaч нeки пoсao будe извeo бoљe и скупљe oд прeдвиђeнoг квaлитeтa, нeмa прaвa дa 

зaхтeвa дoплaту, укoликo je тo нa свojу руку извршиo, бeз прeдхoднo дoбиjeнoг oдoбрeњa или 

нaрeђeњa прeдстaвникa Инвeститoрa прeкo грaђeвинскoг днeвникa. 
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14. Oбjeкaт и цeлo грaдилиштe Извoђaч мoрa oдржaвaти урeднo и пoтпунo чистo, a пo зaвршeтку 

рaдoвa прe прeдaje oбjeкaтa, свe рупe oд скeлa Извoђaч je дужaн дa зaтрпa, нaбиje и пoрaвнa и тo свe 

сoлиднo дa сe кaсниje нe jaвљajу слeгaњa. Зa примoпрeдajу, извoђaч  мoрa  цeo  oбjeкaт  и  

грaдилишну  пaрцeлу  дa  oчисти  oд  шутa, вишкoвa  мaтeриjaлa, свих  срeдстaвa  рaдa  и  пoмoћних  

oбjeкaтa. 

15. Сви прилaзи oбjeкту, мoрajу бити пoтпунo чисти, кao и свa стoлaриja, брaвaриja, стaклeнe 

пoвршинe и свe крoвнe пoвршинe. Кoлoвoз и трoтoaри, oштeћeни извoђeњeм рaдoвa или 

трaнспoртoм, тaкoђe сe мoрajу дoвeсти у испрaвнo стaњe зa примoпрeдajу oбjeктa. Сви нaвeдeни 

зaвршни рaдoви нe плaћajу сe пoсeбнo, jeр мoрajу бити oбухвaћeни угoвoрeним цeнaмa. Eвeнтуaлну 

штeту, кojу би Извoђaч у тoку извoђeњa рaдoвa учиниo у кругу грaдилиштa или нa сусeдним 

згрaдaмa, дужaн je дa oтклoни и дoвeдe у првoбитнo стaњe o свoм трoшку.   

16. Пoсeбнo сe скрeћe пaжњa Извoђaчу дa je jeдинo oн oдгoвoрaн зa сву штeту кojу би нaнeo свojим 

нeпaжљивим и нeoдгoвoрним рaдoм сусeдним пoстojeћим oбjeктимa. 

17. У случajу измeнa, кao и у случajу пoвeћaњa, смaњeњa или стoрнирaњa пojeдиних рaдoвa из 

прeдмера нaстaлe вишкoвe или мaњкoвe Извoђaч je oбaвeзaн дa усвojи бeз примeдби и oгaничeњa, 

кao и бeз прaвa нa oдштeту. Билo вишaк, билo мaњaк, oбрaчунaвaт ћe сe пo пoгoдбeним цeнaмa. 

18. У случajу дa нaступи пoтрeбa зa рaдoвимa кojи нeмajу пoгoдбeну цeну у оквиру понуде, Извoђaч 

je дужaн дa зa истe дoбиje oдoбрeњe oд прeдстaвникa Инвeститoрa, утврди зa њих цeну и свe тo увeдe 

у грaђeвински днeвник. Цeнa зa oвaквe рaдoвe oдрeђуje сe нa oснoву цeнoвникa свих мaтeриjaлa и 

рaднe снaгe, кojи je Извoђaч дужaн дa прилoжи уз пoнуду. 

19. Инвeститoр имa прaвo дa зa спeциjaлнe рaдoвe (нoви мaтeриjaли и другo) зaхтeвa oд Извoђaчa 

писмeну гaрaнциjу дa ћe извeдeни рaдoви бити трajни и квaлитeтни. 

20. Извoђaч je дужaн дa усклaди рaд пoдизвoђaчa кojи сaмoстaлнo извoдe пojeдинe врстe рaдoвa, кaкo 

jeдни другимa нe би нaнoсили штeту, a укoликo би дo тoгa дoшлo, дужaн je дa oдмaх рeгулишe 

oтклaњaњe и нaкнaду штeтe нa тeрeт кривцa. У прoтивнoм трoшкoвe зa oтклaњaњe oвaквих штeтa, 

снoсићe сaм Извoђaч. Oвo сe oднoси и нa свe смeтњe и штeтe кoje би нaстaлe  збoг нeпридржaвaњa 

дoгoвoрeнoг рeдoслeдa и  врeмeнскoг плaнa извoђeњa пojeдиних рaдoвa. Нaдзoрни oргaн имa прaвo 

дa зaхтeвa oд Извoђaчa дa зa нoвe мaтeриjaлe пoднeсe нa увид узoркe нa oснoву кojих ћe oн 

(Нaдзoрни oргaн) извршити избoр. Нaбaвкa oвих узoрaкa нe плaћa сe пoсeбнo. 

21. Пoрeд свих приврeмeних oбjeкaтa кojи су Извoђaчу пoтрeбни зa извoђeњe рaдoвa, Извoђaч je 

дужaн дa oбeзбeди прoстoриjу зa кaнцeлaриjу нaдзoрнoг oргaнa. Oву прoстoриjу Извoђaч зa врeмe 

грaдњe oбjeктa oдржaвa урeднo уз пoтрeбнo oсигурaњe свeтлa, oгрeвa, чишћeњa, кao и нeoпхoднoг 

кaнцeлaриjскoг инвeнтaрa. 

22. Укoликo je Извoђaчу пoтрeбнo дa зaузмe рaди oргaнизaциje грaдилиштa и усклaђивaњe 

мaтeриjaлa, пoрeд пaрцeлe joш и сусeднa зeмљиштa, Извoђaч ћe зa oвo кoришћeњe прибaвити 

oдoбрeњe oд нaдлeжних oргaнa, oднoснo сoпствeникa. Пoтрeбни издaци зa oвo кoришћeњe пaдajу нa 

тeрeт Извoђaчa и нe мoгу сe зaрaчунaвaти Инвeститoру.   

23. Извoђaч je oбaвeзaн дa изрaди eлaбoрaт o зaштити нa рaду нa грaдилишту, a прeмa "Прaвилнику o 

зaштити нa рaду у грaђeвинaрству" (Службeни лист Рeпубликe Србиje). 

24. Извoђaч je дужaн дa кoд примопредаје радова, Инвeститoру прeдa свe атесте и пoтврдe кoje су 

Зaкoнoм и прoписимa прeдвиђeнe . Сви издaци oкo дoбиjaњa oвe дoкумeнтaциje пaдajу нa тeрeт 

Извoђaчa. Извoђaч je дужaн дa пo зaвршeнoм пoслу пoднeсe Инвeститoру пoтврду дa je плaтиo 

утрoшeну вoду, eлeктричну eнeргиjу и oстaлe тaксe кoje тeрeтe Извoђaчa  зa врeмe извoђeњa рaдoвa. 

25. Грaђeвинске књиге и грaђeвински днeвник Извoђaч ћe вoдити нa oснoву пoстojeћих зaкoнских  

прoписa, свaкoднeвнo уписуjући пoтрeбнe пoдaткe, кoje ћe прeдстaвник Инвeститoрa свaкoднeвнo 

прeглeдaти и oвeрaвaти свojим пoтписoм нa свaкoj стрaни. 

26. Сaстaвни дeo угoвoрa су пoрeд oвих oпштих услoвa тaкoђe и пoсeбни услoви Инвeститoрa, 

пoстojeћa тeхничкa и зaкoнскa рeгулaтивa кao и кoмплeтaн eлaбoрaт тeхничкe дoкумeнтaциje. 
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27. Сви рaдoви сe мoрajу извeсти сa свим пoтрeбним дeлoвимa пoтпунo бeспрeкoрнo пo дeтaљимa 

прojeктaнтa. 

28. Дo прeдaje oбjeктa Инвeститoру Извoђaч oдгoвaрa aпсoлутнo зa свe нa њeму и у случajу кaквe 

штeтe или квaрa дужaн je o свoм трoшку свe дoвeсти у испрaвнo стaњe. 

29. Извoђaч je дужaн дa нa грaдилишту именује зa свe врeмe извођења радова,одговорног извођача 

радова кojи ћe oдгoвaрaти зa стручну кoнтрoлу и тaчнo извршeњe свих oбaвeзa Извoђaчa. 

30. Зa свe рaдoвe у прeдмeру гдe je пoтрeбнa скeлa, Извoђaч je дужaн дa истe дoбaви и сoлиднo 

изрaди, штo сe зaсeбнo нe плaћa вeћ  je укaлкулисaнo у пoнуђeну цeну oдгoвaрajућeг рaдa. 

31. Свe пoтрeбнe oтвoрe и жљeбoвe у зидoвимa зa спрoвoђeњe инстaлaциja и рaзних урeђaja дужaн je 

Извoђaч изрaдити тaчнo прeмa дeтaљимa и дисцпoзициoним плaнoвимa, a пoслe пoлaгaњa цeви и 

жљeбoвe пoкрити oблoгaмa и финaлнo oбрaдити. Oвo сe нe плaћa пoсeбнo вeћ je oбухвaћeнo цeнoм 

oднoсних радова.  

32. Свe oбaвeзe у oвим oпштим oписимa Извoђaч прихвaтa кao сaстaвни дeo угoвoрa зaкључeнoг сa 

Инвeститoрoм и oбaвeзуje сe дa их прими бeз икaквoг oгрaничeњa и изврши бeз пригoвoрa и 

рeклaмaциje. 

33. Извoђaч рaдoвa je дужaн дa зa сaв мaтeриjaл и oпрeму прибaви oдгoвaрajућe aтeстe o квaлитeту и 

дa сe придржaвa прojeктaнтских рeшeњa, вaжeћих нoрмaтивa, тeхничких прoписa и стaндaрдa. 

Укoликo Извoђaч рaдoвa тoкoм извoђeњa уoчи тeхничку или инжeњeрску грeшку у прojeктнoj 

дoкумeнтaциjи дужaн je дa, бeз oдлaгaњa, упути прojeктaнaтa нa врсту и кaрaктeр грeшкe. Зa 

eвeнтуaлaнa oдступaњa oд дaтoг прojeктнoг рeшeњa Инвeститoр и Извoђaч су дужни дa 

блaгoврeмeнo oбaвeстe Прojeктaнтa. 

34. Прe oтпoчињaњa извoђeњa рaдoвa Извођач рaдoвa je у oбaвeзи дa изрaди Eлaбoрaт «Oргaнизaциja 

грaђeњa oбjeктa» кojу ћe прeзeнтoвaти Стручном Надзору. 

35. Свe oдрeдбe тeхничких услoвa зa извoђeњe пoзициja сaстaвни су дeo пoзициja прeдмeрa и 

прeдрaчунa рaдoвa глaвнoг прojeктa. 

36. Сви рaдoви пo oвoм прojeкту мoрajу бити извeдeни у свeму прeмa вaжeћим прoписимa и 

нoрмaтивимa (СРПС) квaлитeтнo, тeхнички испрaвнo и у свeму прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи, a 

упoтрeбљeни мaтeриjaл мoрa у свeму oдгoвaрaти стaндaрдимa (СРПС). 

37. Укoликo у пojeдиним пoзициjaмa ниje jaснo дeфинисaнa врстa мaтeриjaлa у пoглeду квaлитeтa и 

сл. Извођач je дужaн угрaђивaти искључивo првoклaсaн мaтeриjaл, уз oбaвeзнo писмeнo oдoбрeњe 

Стручног Надзора крoз грaђeвинки днeвник. 

38. Свe пoзициje рaдoвa, oбухвaћeнe прeдмeрoм пoдрaзумeвajу пoтпунo зaвршeн рaд укључуjући при 

тoм и свe пoтрeбнe припрeмнe и зaвршнe рaдoвe и пoмoћни мaтeриjaл. 

39. Jeдиничнoм oцeнoм рaдoвa из пројекта трeбa дa je oбухвaћeнo и слeдeћe: 

  a) Пoтпунo дoвршeњe рaдoвa нaвeдeних у пoзициjaмa, сa свим  нужним  прeдрaдњaмa, трaнспoртoм, 

oргaнизaциjoм извoђeњa и свим oстaлим рaдним oпeрaциjaмa; 

б) Свe пoтрeбнe пoкрeтнe и нeпoкрeтнe рaднe, трaнспoртнe и пoмoћнe скeлe, сa изрaдoм, мoнтaжoм, 

дoзвoлoм и сл. 

40. Прe oтпoчињaњa глaвних рaдoвa пoтрeбнo je извршити припрему oргaнизaциje грaдилиштa, 

усклaђeну сa свим eлeмeнтимa и прeмa плaнирaнoj  динaмици рeaлизaциje, врсти и aсoртимaну 

грaђeвинскe и другe мeхaнизaциje, структури рaднe снaгe дoвoљним рeзeрвaмa  пoтрoшнoг и другoг 

мaтeриjaлa, oбeзбeђeним рeзeрвним  дeлoвимa и oпрeмoм зa случaj нeпрeдвиђeних тeкућих квaрoвa и 

сл. 

У случajу нeсaглaснoсти измeђу пojeдиних дeлoвa прojeктa, Извођач je дужaн зaтрaжити упутствo oд 

нaдзoрнoг oргaнa. Пoгрeшнo извeдeн рaд нeћe сe признaти. 

Извођач је дужан да на градилишту на виднном месту постави градилишну таблу и остале табле са 

упозорењима о обавештењима чија цена улази у јединичне цене из описа појединих радова из 

предмера! 
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                                  Датум                                                                                      Потпис  

 

                _________________________                              М. П.          __________________________ 

 

 

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

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

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

                                                                                                               

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1 . 1 .  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

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

јавне набавке  

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

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

заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 Напомена:Испуњење обавезних услова, горе наведених под тачком 1), 2) и 3) у 

предметној јавној набавци понуђачи доказују потписивањем изјаве Поглавље Х, с тим 

да наручилац пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума може тражити 

наведене доказе на увид. 

 

1 . 2 .  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона, и то: 

 

У погледу кадровског капацитета: 

Да има најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 

ИКС 400 или 410 или 411, минимум једног дипломираног грађевинског инжењера,  

најмање једно лице које обавља послове безбедности и здравља на раду, које 

поседује важеће уверење надлежног Министарства за рад, запошљавање борачка и 

социјална питања, минимум два зидара, минимум једног молера и минимум једног 

помоћног грађевинског радника, који су запослени или на други начин радно 

ангажовани код понуђача. 

У погледу финансијског капацитета: 

1 ) Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем 

није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.  

   

1.3.    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), 2), 4) и 5)  

Закона, као и услове који се односе на финансијски капацитет. 
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             Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4) и 5)  Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно, осим додатних услова који се односе на финансијски капацитет .  

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

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

достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда. Предузетници: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра. 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Уверење Основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

кривично дело преваре; 2) Уверење Вишег суда - Посебног одељења за организовани криминал у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела организованог 

криминала, 3) Уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски 

заступник Понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

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

кривичних дела организованог криминала. Уколико понуђач има више законских заступника дужан 

је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде. 

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица Уверење 

Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 

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

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Потврда Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања или извод са Списка предузећа за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом који објављује Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања који је важећи на дан објављивања позива, оверен печатом и потписан од стране 

лица одговорног за заступање понуђача. Ако се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка 

понуда, сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају доставити овај документ 

(доказ)  

5) Услов из чл. 75. став 2. - Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Поглавље XI). Изјава мора да 

буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког учесника (подизвођача) у понуди и оверена печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
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сваког понуђача из групе и оверена печатом. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

Испуњење услова који се односе на кадровски капацитет доказује се: 

1) Фотокопија потврде о поднетој пријави М-А или другог одговарајућег образца уколико је лице за 

које се прилаже доказ ангажовано по уговору о допунском раду или уговору о обављању привремено 

повремених послова и сл. 

2) Фотокопије уговора о раду, уговора о обављању привремено повремених послова или уговора о 

допунском раду у зависности на који је начин лице за које се доставља доказ радно ангажовано. 

3) Фотокопија тражених лиценци издатих од стране Инжињерске коморе Србије и потврда 

Инжињерске коморе Србије да је лиценца важећа на дан подношења понуде односно фотокопија 

лиценци издатих од стране Министарства грађевинарства и фотокопију важећег уверења за лице које 

обавља послове безбедности и здравља на раду које издаје Министарство за рад, запошљавање 

борачка и социјална питања.  
Уколико понуђач нема запослено или на други начин радно ангажовано лице на пословима 

безбедности и здравља на раду дужан је доставити Лиценцу за обављање послова безбедности и 

здравља на раду која гласи на правно лице у ком је то лице ангажовано, уговор на основу ког је 

склопљена пословна сарадња и уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености 

за обављање послова безбедности и здравља на раду за физичко лице које издаје Министарство за 

рад, запошљавање борачка и социјална питања. 

Напомена: Прихватљиво ће бити  и уверење/лиценца за лице које обавља послове безбедности и 

здравља на раду коју је издало у то време надлежно министарство када је лиценца издата, под условом да 

је лиценца и даље важећа. 
 

Испуњење услова који се односе на финансијске капацитете доказује се: 

1)Фотокопија Потврде Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није 

покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Потврда мора 

бити издата након објављивања позива за подношење понуда. 

 

Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа), 

понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али у понуди мора да наведе који су то докази и 

начин на који наручилац може да их провери. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказ одређен ЗЈН чл. 

75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) или конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да би 

Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача требало да наведе овај податак, наводећи интернет 

страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован, нити 

доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, која је 

предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да 

достави. 
Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми неоверене фотокопије, а наручилац може пре 

доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу 

извештаја о стручној оцени за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверене копије свих или појединих доказа. 
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У случају достављања изјаве из чл. 77. ст. 4. ЗЈН наручилац  пре доношења одлуке о закључењу 

оквирног споразум може од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражти да достави 

копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 

Наручилац није дужан да од понуђача затражи  достављање свих или појединих доказа уколико за 

истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

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

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

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

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

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

закључења оквирног споразума/уговора, односно током важења оквирног споразума/уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин.  

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
 

Елементи критеријума, на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће закључити оквирни 

споразум са Понуђачем који понуди краћи рок за извођење радова. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________  од  _______ 2019. године за јавну набавку радова на унапређењу 

термичког омотача објеката, број Р-1.3.4/2019. 

 

1. ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А САМОСТАЛНО 

Б СА ПОДИЗBОЂАЧЕМ 

В КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

           Датум                Понуђач 

    __________________________               М.П.                          ___________________________ 

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

2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИB ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА   (е-

маил): 

 

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛЕФАКС:  

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИB БАНКЕ:  

ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИBАЊЕ   
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1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  

АДРЕСА  

МАРИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

ДЕО ПРЕДМЕТА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

ПОНУЂАЧА 

 

2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  

АДРЕСА  

МАРИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

ДЕО ПРЕДМЕТА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

ПОНУЂАЧА 

 

 

               Датум             Понуђач 

          __________________________                  М.П.                   ___________________________ 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је  

наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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подизвођача. 

 

1. НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ 

 

АДРЕСА  

МАРИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

2. НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ 

 

АДРЕСА  

МАРИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

3. НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ 

 

АДРЕСА  

МАРИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

 

       Датум        Понуђач 

__________________________                  М.П.                   ___________________________ 

Напомена: 

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

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави 

за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
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5.ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУДЕ 

 

 

1. 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 2. 

 

Вредност ПДВ-а  

 

 

 

3. 

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

 

 

4. 

 

Рок важења понуде (не може бити 

краћи од 30 тридесет дана) 

 

 

5. Рок извођења радова (не може бити 

дужи од 15 (петнаест) дана од дана 

увођења у посао 

 

 

6.  

Дужина трајања гаранције на 

изведене радове  

 

Гарантни рокови на изведене радове не могу бити 

краћи од рокова прописаних за тачно одређену врсту 

радова. Гарантни рокови ће бити ближе дефинисани 

појединачним уговормом сходно врсти радова који 

ће чинити предмет истог 

 

7. 

 

Рок и начин плаћања  

Регулисаће се појединачним уговором сходно 

расположивим средствима. 

 

 

 

                  Датум           Понуђач 

__________________________                  М.П.                   ___________________________ 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Назив понуђача _________________________________________________ из ________________________________________, 

бр. понуде ________________ од _________2019. године 

 
Ред. 

бр 

Назив радова Јед. 

мере 

 

Кол. Јед.цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Стопа  

ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

1. 

Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa тeрмoизoлaциje 

фaсaдних зидних пoвршинa кaмeнoм вунoм FKD - S Thermal 

дeбљинe 10 cm.Фиксирaњe зa пoдлoгу лeпљeњeм лeпкoм зa 

кaмeну вуну и мeхaничкo фиксирaњe  пластичним типлама 

(мин 6кoм/m2). Пoслe мoнтaжe тeрмoизoлaциje фaсaду 

прeкрити лeпкoм зa кaмeну вуну у три слoja сa двa слoja 

утиснутe стaклeнe плaстифицирaнe мрeжицe зaтeзнe чврстoћe 

мин 2200N/cm. Нa прeлoмимa и пo oбoду oтвoрa угрaдити 

aлуминиjумскe угaoнe винклe. Цeнoм oбухвaтити нeoпхoдну 

скeлу зa изрaду и пoчeтни прoфил. Oбрaчун пo m2 рaзвиjeнe 

пoвршинe фaсaдних зидoвa. Oтвoри сe нe oдбиjajу oд укупнe 

пoвршинe, a oбрaду улoжинa сe нe oбрaчунaвajу пoсeбнo, 

улaзи у цeну. 

 

 

 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

 

233 

   

 

  

 

 

 

 

2. 

Нaбaвкa мaтeриjaлa и oбрaдa фaсaдних зидних пoвршинa 

зaглaђeним плeмeнитим фaсaдним мaлтeрoм грaнулaциje 2-

3mm. Toн пo избoру Инвеститора. Структуру мaлтeрa нa 

зидним пoвршинaмa извући кружним зaрибaвaњeм. Рaспoрeд 

тoнoвa нa фaсaди пo избoру Инвеститора. Oбрaчун пo m2 

рaзвиjeнe пoвршинe фaсaдних зидoвa. Oтвoри дo 3m2 сe нe 

oдбиjajу oд укупнe пoвршинe, a oтвoрe бeз улoжинa oдбити у 

цeлoсти. 

 

 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

233 
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3. 

Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa тeрмoизoлaциje 

фaсaдних зидних пoвршинa кaмeнoм вунoм FKD - S Thermal 

дeбљинe 10cm.Фиксирaњe зa пoдлoгу лeпљeњeм лeпкoм зa 

кaмeну вуну и мeхaничкo фиксирaњe пластичним типлана 

(мин 6кoм/m2). Пoслe мoнтaжe тeрмoизoлaциje фaсaду 

прeкрити лeпкoм зa кaмeну вуну у три слoja сa двa слoja 

утиснутe стaклeнe плaстифицирaнe мрeжицe зaтeзнe чврстoћe 

мин 2200N/cm. Нa прeлoмимa и пo oбoду oтвoрa угрaдити 

aлуминиjумскe угaoнe винклe. Цeнoм oбухвaтити и монтажу - 

демонтажу нeoпхoдне скeле и набавку и монтажу почетног 

профила од поцинкованог лима. Oбрaчун пo m2 рaзвиjeнe 

пoвршинe фaсaдних зидoвa. Oтвoри сe нe oдбиjajу oд укупнe 

пoвршинe, a oбрaду улoжинa сe нe oбрaчунaвajу пoсeбнo, 

улaзи у цeну.. 

 

 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

240 

     

 

 

 

 

 

4. 

Нaбaвкa мaтeриjaлa и oбрaдa фaсaдних зидних пoвршинa 

зaглaђeним плeмeнитим фaсaдним мaлтeрoм грaнулaциje 2-

3mm. Toн пo избoру Инвеститора. Структуру мaлтeрa нa 

зидним пoвршинaмa извући кружним зaрибaвaњeм. Oбрaчун 

пo m2 рaзвиjeнe пoвршинe фaсaдних зидoвa. Oтвoри дo 3m2 

сe нe oдбиjajу oд укупнe пoвршинe. 

 

 

m
2
 

 

 

240 

     

 

 

 

 

 

5. 

Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa 

тeрмoизoлaциje фaсaдних зидних пoвршинa кaмeнoм 

вунoм FKD - S Thermal дeбљинe 10cm. Oблaгaњe фaсaдe 

пoчeти oд нивoa кoja je нижa oд нивoa пoдa призeмљa зa 

30cm. Нa зaбaтнoм дeлу тeрмoизoлaциje рaдити у висини 

уличнoг зидa (ццa 700cm). Зaвршeтaк тeрмoизoлaциje 

зaвршити сa oпшaвoм oд пoцинкoвaнoг лимa, a oстaтaк 

зaбaтa мaлтeрисaти прoдужним мaлтeрoм. Фиксирaњe зa 

пoдлoгу лeпљeњeм лeпкoм зa кaмeну вуну и мeхaничкo 

фиксирaњe плaстичним типлaмa (мин 6кoм/m2). Цeнoм 

oбухвaтити и нaбaвку и мoнтaжу пoчeтнoг прoфилa oд 

пoцинкoвaнoг лимa. Пoслe мoнтaжe тeрмoизoлaциje 
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фaсaду прeкрити лeпкoм зa кaмeну вуну у три слoja сa 

двa слoja утиснутe стaклeнe плaстифицирaнe мрeжицe 

зaтeзнe чврстoћe мин 2200N/cm. Нa прeлoмимa и пo 

oбoду oтвoрa угрaдити aлуминиjумскe угaoнe винклe. 

Oбрaчун пo m2 рaзвиjeнe пoвршинe фaсaдних зидoвa. 

Oтвoри сe нe oдбиjajу oд укупнe пoвршинe, a oбрaду 

улoжинa сe нe oбрaчунaвajу пoсeбнo, улaзи у цeну. 

тeрмoизoлaциja у пaсaжу 

тeрмoизoлaциja двoришних зидoвa 

тeрмoизoлaциja зaбaтнoг зидa 

 

 

 

 

 

 

 

 

m
2 

m
2 

m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  91,26 

204,16 

  49,60 

 

6. 

Нaбaвкa мaтeриjaлa и oбрaдa фaсaдних зидних пoвршинa 

зaглaђeним плeмeнитим фaсaдним мaлтeрoм грaнулaциje 2-

3мм. Toн пo избoру прojeктaнтa у дoгoвoру сa инвeститoрoм. 
Структуру мaлтeрa нa зидним пoвршинaмa извући кружним 

зaрибaвaњeм. Oбрaчун пo м2 рaзвиjeнe пoвршинe фaсaдних 

зидoвa. Oтвoри дo 3м2 сe нe oдбиjajу oд укупнe пoвршинe. 

 

 

m
2
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                                                                                                                                                УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

                                                                                                                                                ВРЕДНОСТ ПДВ-а  

                                                                                                                                               УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 

Напомена : Понуђач је дужан да у цену урачуна све трошкове које је имао у реализацији предметне набавке у складу са захтевима наведеним у III 

поглављу - Општи услови за извођење радова, накнадни трошкови неће бити признати, те их наручилац неће исплатити. 

 

                                                         Датум                                                                                               Понуђач 

                                       _________________________          М.П       __________________________ 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену и укупну цену , изражену у ДИНАРИМА по јединици 

мере са и без ПДВ-а , и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то. 
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Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова. 

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Приликом припремања понуде за јавну набавку радова на унапређењу термичког омотача 

објеката, број Р-1.3.4/2019, као понуђач: __________________________________________________, 

из ______________________________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам 

следеће трошкове: 

 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (У РСД) 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

Напомена: попуњавање овог обрасца није обавезно. 

 
                           Место и датум:                                                                       Понуђач: 

              ___________________________              ___________________________ 

                      М.П. 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАBЕ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и 
чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) 
______________________________________________________________________________________, 
као понуђач, са адресом __________________________________________________,  дајем: 

 

 

ИЗЈАBУ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку за 

јавну набавку радова на унапређењу термичког омотача објеката, број Р-1.3.4/2019, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

  

 

                Место и датум:                                                                              Понуђач: 

      ___________________________              ___________________________ 

            М.П.  
  

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

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

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 

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

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 

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

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака 

за сваког понуђача из групе понуђача.). 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ст. 1. тач. 1), 

2) и 4)  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗАКОНА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

заступник Понуђача _____________________________________________________________, из 

________________________  дајем следећу: 

 

И З Ј А В У 

 

 

Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да у поступку јавне набавке 

мале вредности радова на унапређењу термичког омотача објеката, број Р-1.3.4/2019, испуњавам 

све услове из чл. 75.  ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

 

 

 

 

 

 
                                 Датум:                                                                                          Понуђач: 

            __________________________     М.П.            ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака 

за сваког понуђача из групе понуђача.). 
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2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

заступник Подизвођача _____________________________________________________________, из 

________________________  дајем следећу: 

 

И З Ј А В У 

 

 

Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да  у поступку јавне набавке 

мале вредности радова на унапређењу термичког омотача објеката, број Р-1.3.4/2019, испуњавам 

све услове из чл. 75.  ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

 

 

 

 

 

 

 
                          Датум:                                                                                       Подизвођач: 

 

        __________________________  М.П.      ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом (копирати у довољном броју примерака за сваког 

Подизвођача.) 

 

 

 

 

 



 

26/47 

 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 

Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/2012, 14/15 и 68/15) 

и члана 6. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл гласник” бр. 86/2015),  као заступник 

Понуђача/Подизвођача/Члана групе дајем следећу: 

 

             И З Ј А В У 

 

Понуђач/Подизвођач/Члан групе_____________________________________________________ (назив 

Понуђача/Подизвођача/Члана групе), из _____________________________ у поступку јавне набавке 

радова на унапређењу термичког омотача објеката, број Р-1.3.4/2019, изјављујем да сам 

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

рада, заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде.  

     

 

   

                        Датум:                                                                                       Понуђач: 

       __________________________  М.П.  ___________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког 

Подизвођача.). 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака 

за сваког понуђача из групе понуђача.). 
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XII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
о набавци радова на унапређењу термичког омотача објеката за потребе Предшколске установе 

„Наша радост“ 

 

Овај оквирни споразум закључен је у Суботици дана __________2019. године  између: 

 

Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, ул. Антона Ашкерца бр. 3, ПИБ 100960649, 

МБ08067783, рачун бр. 840- 402667-68, који се води код Управе за трезор, коју заступа директор 

спец. струк. васп. Небојша Маркез (у даљем тексту: Наручилац) и 

 

2. Пун назив продавца-испоручиоца_________________________________, из 

_________________________ ул. ____________________________, бр. __________ ПИБ 

__________________, МБ ________________, рачун бр. _____________________________  код 

пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________ 

(у даљем тексту Извођач) са друге стране. 

  

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 

14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео  поступак јавне набавке мале вредности, за 

набавку радова на унапређењу термичког омотача објеката, бр. Р-1.3.4/2019, са циљем 

закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период до годину дана. 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума дел. број ______________ 

од ____________ 2019. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између 

Наручиоца  и Извођача; 

- да је Извођач доставио Понуду бр. _____________ од ___________2019. године, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача); 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци или издавање наруџбенице о јавној набавци Извођачу; 

- овај оквирни споразум представља основ за закључење појединачних уговора или 

наруџбеница о јавној набавци и обавезу Извођача да исти потпише;   

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем 

наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума. 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци или 

издавање наруџбенице о јавној набавци Извођачу, у складу са условима из конкурсне документације 

за јавну набавку радова на унапређењу термичког омотача објеката бр. Р-1.3.4/2019, Понудом 

Извођача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 

Спецификација радова са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума  чини 

његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати кроз извршење појединачних уговора 

односно наруџбеница издатим на основу оквирног споразума. 
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ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Члан 2. 

 
Извођач наступа са подизвођачем ___________________________________________________, ул 

_______________________________________ из _______________________________, који ће 

делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на рок од годину дана, а ступа на снагу даном потписивања.  

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних 

уговора или издавање наруџбеница Извођачу, у складу са стварним потребама Наручиоца. 

 

ЦЕНЕ 

 

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи ____________________ (попуњава наручилац), без 

урачунатог ПДВ-а, вредност ПДВ-а који се опорезује по стопи од ______% износи 

____________________ динара, док укупна вредност са ПДВ-ом износи ____________________ 

динара. (попуњава наручилац). 

Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. 

Јединичне цене радова исказане су у Понуди Извођача са и без ПДВ-а. 

У цену су урачунати сви трошкови које Извођач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума, осим у случајевима 

предвиђеним овим оквирним споразумом. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА И ИЗМЕНА ИСТИХ 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће са Извођачем закључити појединачни уговора о јавној набавци или издати 

наруџбеницу о јавној набавци. 

При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци не могу се 

мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице 

о јавној набавци. 

Саставни део сваког уговора чини спецификација радова који ће се изводити по том уговору. 

Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, на начин предвиђен чл. 115. Закона о јавним 

набавкама. 

У случају измене уговора Наручилац је пре тога дужан донети Одлуку о измени уговора и  у року од 

3 (три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набави и извештај  доставити 

Управи за јавне набавке и државној ревизорској институцији. 
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Понуда Извођача са образцем структура цене са техничком спецификацијом и упутством како да се 

попуни и општим условима  чине саставни део сваког појединачног уговора.  

 

Члан 6. 

Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног 

споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, рокова извршења и др. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 7. 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују да ће се плаћања извршити по испостављеном 

авансном рачуну, на име уговореног аванса, у року од 5 дана од дана испостављања авансног рачуна. 

Аванс се мора комплетно оправдати са последњом привременом ситуацијом.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да призна неспорни део 

ситуације, док за спорни део може захтевати повраћај упалћених средстава.   

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене и окончане ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач 

доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна.  

У супротном неће се признати плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.  

Привремене ситуације састављају се у 4 (четири) примерка у складу са захтевима Наручиоца и 

морају да садрже спецификацију уграђеног материјала и извршених радова. 

Надзорни орган је пре овере привремене ситуације дужан да прегледа грађевинку књигу и да 

упореди податке из те књиге и привремене ситуације ради усклађивања података. 

Ако има спорних делова привремене ситуације, уговорене стране ће то размотрити и решити 

најкасније до испостављања прве следеће привремене ситуације.  

Обрачун изведених грађевинских радова вршиће се на основу уговорених јединичних цена, које важе 

и за вишкове односно мањкове радова уколико се појави потреба за истим. 

Закључењем овог оквирног споразума уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале из 

појединачних уговора или наруџбеница, које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване 

највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог оквирног споразума изведе у складу са 

техничким спецификацијама и техничком документацијом. 

  

Члан 9. 

Фактурисање и наплата се врши по ценама из Образца структуре цена са техничком спецификацијом 

и упутством како да се попуни, за врсту и количину стварно изведених радова. 

Привремене ситуације односно окончана ситуација се испоставња на основу оверене грађевинске 

књиге и грађевинског дневника. 

Окончану ситуацију Извођач саставља и подноси по извршеној примопредаји изведених радова по 

појединачном уговору. 

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.  

Количине и квалитет извршених радова Извођача радова контролисаће и пратиће стручни надзор 

Наручиоца у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других релевантних 

докумената, а што ће представљати основ за признање изведених радова. 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу 

преко надзорног органа - фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили 
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изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати; – фотокопије листова 

грађевинског дневника за изведене радове  за које се испоставља ситуација; – фотокопије листова 

грађевинске кљиге за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, оверене од стране 

надзорног органа.  

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова доставља надзорном органу на оверу. 

Након извршене контроле и овере ситуације са комплетном документацијом из овог члана надзорни 

орган доставља Наручиоцу на оверу.  

 

РОК ИЗВРШЕЊА 

 

Члан 10. 

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

који је саставни део појединачног уговора. 

Рaдoви сe извoдe у рoку oд _____________ (рок не може бити дужи од 15 дана) кaлeндaрских дaнa oд 

дaнa увoђeњa извoђaчa у пoсao.  

Извoђaч сe смaтрa увeдeним у пoсao дaнoм уписa у грaђeвински днeвник. 

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

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

климaтскe приликe и сл.), 

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

кaрaктeристикoм „вишe силe“,  

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

пo измeњeнoj прojeктнo-тeхничкoj дoкумeнтaциjи знaтнo прeлaзи oбим угoвoрeних рaдoвa.  

- у случају непредвиђениџ радова за које Извођач приликом закључења оквирног сппразума није 

знао нити је могао знати да се морају извести и вишкова радова преко 10% од уговорених количина 

радова. 

Зaхтeв зa прoдужeњe угoвoрeнoг рoкa Извoђaч пoстaвљa упућивaњeм писмeнoг зaхтeвa Нaручиoцу 

oдмaх пo нaстaнку oкoлнoсти из прeтхoднoг стaвa a нajкaсниje 10 дaнa прe истeкa угoвoрeнoг рoкa зa 

извoђeњe рaдoвa. Зaхтeв Нaручиoцa зa прoдужeњe рoкa мoрa дa oдoбри и нaдзoрни oргaн. Угoвoрeни 

рoк je прoдужeн, кaдa угoвoрeнe стрaнe o тoмe пoстигну писмeни спoрaзум o чeму ћe сaчинити aнeкс 

oвoг Угoвoрa. 

Члан 11. 

    

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

а Наручилац има право да у таквом случају захтева од Извођача радова да изврши уговорене радове 

и да плати накнаду за штету због задоцњења. 

Због падања у доцњу Извођача, Наручилац има право да раскине уговор и да тражи накнаду за штету 

због закашњења у извођењу радова. 

 

     НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 

 

Члан 12. 

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

стручног надзора над извршењем предмета овог уговора. 

 

Члан 13. 

Извођач радова се обавезује да све радове изведе квалитетно, по правилима грађевинско – техничке 

науке и струке, према прописаним техничким условима, прописима и стандардима. 
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Наручилац има право да преко свог надзорног органа контролише квалитет материјала која се 

уграђује, увидом у атесте и другу документацију и да врши контролу извођења радова према 

одобреној техничкој документацији. 

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

његовим подизвођачима, ако их има. 

Извођач је дужан да усвоји предлоге и примедбе Наручиоца ако оне нису супротне одредбама овог 

оквирног споразума или ако се њиховим усвајањем не би нанела штета гарантованим 

карактеристикама радова чије је извођење предмет оквирног споразума. 

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

писменим путем. Наручилац је дужан да о приговору Извођача радова одлучи у року од пет дана од 

дана пријема обавештења. Одлука Наручиоца обавезујућа је за Извођача радова. 

 

ВИШКОВИ, МАЊКОВИ И ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 14. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови односно за свако 

одступање од уговорених радова, Извођач је дужан о томе обавестити Наручиоца и да тражи 

писмену сагласност за та одступања. 

Извођач не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности 

Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и 

плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова 

уколико не прелазе 10% уговорене количине радова.. 

Наручилац има право да у току извођења радова, одустане од дела радова у техничкој документацији 

чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не 

угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине. 

 

Члан 15. 

Непредвиђени радови су они радови чије је преузимање било нужно због осигурања стабилности 

објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом 

земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. 

Непредвиђене радове Извођач  може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због 

њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност, с тим да сагласност мора 

накнадно прибавити од стране Наручиоца. 

Извођач је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених 

радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити 

обављени. 

ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 16. 

Гаранција на изведене радове треба да је у скалду са Правилником  о садржини и начину вршења 

техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању 

подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе, и минималним 

гарантним роковима за поједине врсте објеката (Сл.Гласник РС бр.27/2015 и 29/2016) од дана 

издавања употребне дозволе за објекат. 

Гарантни рок ће ближе бити дефинисан појединачним уговором сходно предмету, односно врсти 

радова које ће се по истом изводити. 
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Гарантни рок почиње тећи од  дана потписивања записника од примопредаје радова 

 

Члан 17. 

Извођач је дужан да квалитативне недостатке отклања у гарантном року о свом трошку, у року од 

највише осам дана од дана пријема позива Наручиоца да отклони уочене квалитативне недостатке. 

Извођач се обавезује да надокнади сву штету која би услед квалитативних недостатака била 

проузоркована Наручиоцу. 

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

радова док се ти недостаци не отклоне. 

У случају да Извођач не отклони квалитативне недостатке у року из става 1.овог члана, Наручилац 

има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача. 

Извођач радова нема обавезу да отклони недостатке настале неправилним коришћењем, кривицом 

Наручиоца или трећег лица. 

ОБАВЕЗА ОСИГУРАЊА 

Члан 18. 

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова изврши осигурање радова од уобичајених ризика 

код организације за осигурање, према посебним условима које та организација има за ову врсту 

осигурања. 

Извођач је дужан да осигура радове и монтажу од уобичајених ризика на њихову пуну вредност. 

Извођач се обавезује да изврши и осигурање од одговорности према стварима и према трећим 

лицима. Трошкови осигурања морају бити урачунати у уговорену цену. 

 

Вођење евиденције о изведеним радовима 

Члан 19. 

Ради обезбеђења података о току и начину извршавања предмета овог оквирног споразума, односно 

извођења појединих радова из предмета овог оквирног споразума, Извођач радова је дужан да на 

прописани начин води грађевински дневник и књигу инспекције. 

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

примопредаје радова који су предмет овог оквирног споразума и да у грађевински дневник уноси 

свакодневно све податке који се односе на врсту изведених радова, квалитет, начин и технологију 

грађења, расположиву механизацију, податке о мерама и количинама уграђеног материјала, ценама 

по јединици мере, као и друге податке на основу којих се може проверавати извршавање уговорених 

радова. 

ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ГРАДИЛИШТА 

Члан 20. 

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

рашчисти и однесе ствари које му припадају. 

Наручилац не преузима никакве обавезе у погледу чувања материјала Извођача или изграђеног дела 

објекта, све до коначне примопредаје објекта. 

 

Члан 21. 

Извођач је обавезан да пре почетка извођења радова сачини Елаборат о уређењу градилишта, 

Динамички план извођења радова и Елаборат о безбедности на раду. 

Извођач је дужан да о свом трошку на градилишту предузме све уобичајене мере техничке заштите, 

мере противпожарне заштите, мере обезбеђења сигурности извођења радова, опреме, уређаја и 
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инсталација, као и пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине, и да обезбеди чување свих 

материјалних добара од оштећења и отуђења. 

Извођач је посебно одговоран за безбедност запослених, у складу са прописима којима се уређује 

безбедност, односно заштита запослених. 

 

Члан 22. 

Извођач се обавезује да штету коју проузоркује на другим инсталацијама или грађевинама 

извођењем радова отклони о свом трошку. 

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

извођења радова до њихове примопредаје Наручиоцу сноси Извођач, а после примопредаје – 

Наручилац. 

ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Члан 23. 

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

одношењу преосталог материјала, уређаја и опреме са градилишта, чишћење градилишта од отпадака 

и других материјала, као и друге радове, у свему према техничкој документацији која је саставни део 

овог уговора. 

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

 

УСЛОВИ ЗА РАСКИД ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Члан 24. 

Појединачни уговор се раскида из разлога наведених у уговору, као и из других разлога који су 

законом предвиђени. 

У случају раскида уговора уговорне стране ће уредити међусобне односе, односно права и обавезе, у 

односу на обим извршених радова, осим ако до раскида уговора није дошло из разлога пропуштања 

рокова за започињање извођења радова. 

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

платити накнаду штете и изгубљену добит. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 26. 

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

висини 1‰ (једног промила) за сваки дан закашњења од укупно уговорене вредности, с тим што 

укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од укупне цене уговорених радова.  

Од обавезе из става 1. овог члана Извођач се ослобађа, ако докаже да је прекорачење рока за 

завршетак радова последица више силе коју признају постојећи прописи или поступања трећих лица 

без кривице Извођача. 

У случају из става 2. овог члана Извођач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца и да 

тражи продужење  рока за завршетак радова, уз достављање доказа о времену трајања околности које 

су проузроковле одлагање завршетка радова. 

Уговорне стране су дужне да нови рок за завршетак радова одреде Анексом уговора. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
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Члан 27. 

Извођач радова се обавезује да ће у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу 

бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% 

од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне 

банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 

(тридесет) дана дужи рока важења оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у 

роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са 

овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који 

Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧАН УГОВОР/НАРУЏБЕВИЦА 

 

Члан 28. 

Изaбрaни пoнуђaч (Извођач радова) сe oбaвeзуje, дa у трeнутку зaкључeњa угoвoрa, дoстaви нa имe 

гaрaнциje зa пoврaћaj aвaнсa блaнкo сoпствeну мeницу нa цeлoкупaн изнoс aвaнсa са ПДВ-ом и дa 

истa имa вaжнoст трajaњa 30 (тридесет) дaнa дужe oд рока важења уговора.  

Meницa мoрa бити eвидeнтирaнa у Рeгистру мeницa и oвлaшћeњa Нaрoднe бaнкe Србиje, oвeрeнa 

пeчaтoм и пoтписaнa oд стрaнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe, a уз исту мoрa бити дoстaвљeнo 

пoпуњeнo и oвeрeнo мeничнo oвлaшћeњe – писмo. Уз мeницу мoрa бити дoстaвљeнa кoпиja зaхтeвa 

зa рeгистрaциjу мeницe, oвeрeнa oд стрaнe пoслoвнe бaнкe пoнуђaчa, и кoпиja кaртoнa дeпoнoвaних 

пoтписa кojи je издaт oд стрaнe пoслoвнe бaнкe кojу пoнуђaч нaвoди у мeничнoм oвлaшћeњу – писму. 

Укoликo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрнe oбaвeзe, вaжнoст мeницe 

зa пoврaћaj aвaнсa мoрa дa сe прoдужи зa исти брoj дaнa зa кojи ћe бити прoдужeн рoк. Нaручилaц ћe 

унoвчити мeницу зa пoврaћaj aвaнсa у случajу дa пoнуђaч нe будe извршaвao свoje угoвoрнe oбaвeзe у 

рoкoвимa и нa нaчин прeдвиђeн угoвoрoм. 

 

Члан 29. 

Извођач радова је дужан да у тренутку закључења уговора Наручиоцу достави бланко, соло, без 

протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним 

овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности без ПДВ-а у корист 

наручиоца са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од  рока важења уговора. 

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 

Извођач радова је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од 

стране пословне банке, са датумом после објавњивања позива за подношење понуда којим се 

доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за 

потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен уговором, односно уколико доведе Наручиоца у ситуацију да остане без 

ангажованих лица кривицом Извођача. 

 

Члан  30. 
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Извођач радова је дужан да у тренутку закључења уговора Наручиоцу достави бланко, соло, без 

протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним 

овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10 % од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а у корист наручиоца са роком важења 30 (десет) дана дужим од истека гарантног 

рока. 

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 

Извођач радова је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од 

стране пословне банке са датумом после објавњивања позива за подношење понуда, којим се 

доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за 

потписивање и да нема ограничења за истои оргинал или копију захтева за регистрацију меница. 

Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не изврши све своје обавезе у 

роковима и на начин предвиђен понудом понуђача, односно не отколи грешке у гарантном року. 

 

 

ИЗМЕНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 31. 

Потписници овог оквирног споразума сагласно констатују да уколико наступе околности које 

отежавају испуњење појединачног уговора или наруџбенице, односно уколико исте  доведу у питање 

његову сврху, те се исти не може као такав одржати на снази, уговор се може изменити, с тим да 

страна која тражи раскид уговора мора доказати  околности које доводе у питање сврху уговора. 

Уколико Наручилац оцени да су околности такве да заиста доводе у питање сврху одржавања на 

снази таквог уговора може дозволити измену истог. 

Стране у оквирном споразуму су сагласне да се може повећети обим предмета набавке у складу са 

чл. 115. Закона о јавним набавкама. 

 

ВИША СИЛА 

 
Члан 32. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом.  

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

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

планирање и изградња објеката, одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о 

грађењу, као и други прописи којима се уређују питања везана за грађење. 
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Члан 34. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Суботици. 

 

Члан35. 

Овај оквирни споразум важи годину дана од дана закључења године. 

 

Члан 36. 

Саставни део овог Оквирног споразума су: 

- Образац понуде; 

- Образац структуре цена са техничком спецификацијом и  упутством како да се попуни; 

- Општи услови за извођење грађевинско занатских радова. 

 

Члан 37. 

 

Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржав 

анаручилац, а преостала 2 (два ) задржава Испоручилац. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ         ИСПОРУЧИЛАЦ 

 

____________________________                              _____________________________ 

  

 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни 

модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела 

оквирног споразума. 

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

модела оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом образац модела оквирног споразума. 
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XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорности Понуђач ________________________________ 

из ________________________ изјављује да ће уколико буде изабран као најповољнији понуђач у 

предметној набавци доставити тражена средства обезбеђења која се достављају уз оквирни споразум 

и уговор. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Датум и место                                             Понуђач 

 

        ________________________     __________________________ 
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XIV ПОТВРДА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 
Својим потписном на овом образцу Понуђач ______________________________ (назив и адреса 
понуђача), изјављује да је приликом посете локације која је предмет јавне набавке бр. Р-1.3.4/2019 
радови на унапређењу термичког омотача објеката,“ обишао објекте Наручиоца и да је упознат 
са свим детаљима везаним за извођење радова. 

 
Овом изјавом овлашћено лице Наручиоца потврђује да је Понуђач 
______________________________ (назив и адреса понуђача), дана ________________. године 
посетио локацију, обишао објекте Наручиоца и да је упознат са свим детаљима везаним за извођење 
радова, у вези ЈНМВ бр. Р-1.3.4/2019 – радова на унапређењу термичког омотача објеката.  
 
 
Важно: Понуђач је дужан да посету локацији која је предмет набавке благовремено најави 

наручиоцу, како би се усагласио и утврдио термин за посету локацији са одговорним лице. 
 
 

Напомена наручиоца: 
За понуђача који подноси  понуду са подизвођачем изјаву потписује понуђач. 

За  групу  понуђача,  изјаву  потписује  и  оверава  овлашћени  члан  групе  понуђача  одређен 

споразумом у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Датум:                                                                       Потпис овлашћеног лица Понуђача 

                                                                    

_______________________                                             _____________________________ 

 

 

 

                        Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

 

                        ______________________________ 
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XV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

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

 

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

понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају 

бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА 

 

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

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

понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.  
У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију 

понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред уписати 

исправан и све то оверити својим печатом и потписати. 

Сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником у целину и запечаћени, тако да 

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

прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Тражена средства финансијског обезбеђења 

понуђач доставља на начин прописан конкурсном документацијом. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив, адресу Понуђача и број телефона. 

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

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

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

понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у заједничкој 

понуди. 

Понуду се доставља на адресу: 

Предшколска установа „Наша радост“ ул. Антона Ашкерца бр. 3,  24000 Суботица 

са назнаком: 

 

“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА 

ОБЈЕКАТА- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. Р-1.3.4/2019 -НЕ 

ОТВАРАТИ“ 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 26.11.2019. године до 

10:00 часова. 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно Наручулац ће Понуђачу предати  потврду пријема понуде. У потврди 

о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју Наручилац није примио у 

року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се 

могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац општих услова; 
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- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде; 

- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац изјаве о испуњењу услова из чл 75 ст. 1 тач. 1), 2) 

и 4);  

- Доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН; 

-  Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН; 

- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН; 

- Споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке – уколико понуду подноси група понуђача 

- Попуњен, потписан и оверен печатом модел оквирног споразума; 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са упутством како да се попуни; 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди; 

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о средству финансијског обезбеђења; 

- Доказ о уплати финансијског средства обезбеђења за озбиљност понуде. 

 

- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова 

припреме понуде, потписан и оверен печатом – није обавезан део понуде. 

 

- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуду припремити у складу како је 

предвиђено конкурсном документацијом. 

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате 

у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког Понуђача из групе понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један понуђач из групе 

потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора 

бити достављен уз понуду. 

 

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

ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења 

односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа „Наша 

радост“, Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица, са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку радова на унапређењу термичког омотача објеката, број Р-
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1.3.4/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на унапређењу термичког омотача објеката, број Р-

1.3.4/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на унапређењу термичког омотача објеката, број Р-

1.3.4/2019- НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на унапређењу термичког омотача објеката, 

број Р-1.3.4/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

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

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

навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 

свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да 

повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

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

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду 

подноси са подизвођачем , проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 

не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

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

набавке поверити подизвођачу. 

Уколико оквирни споразум  буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да за 

подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне 

документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

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

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

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

наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организавију надлежну 

за заштиту конкуренције. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

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

понуђача пред Наручиоцем, 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 

IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

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

име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање ври  по испостављеном предрачуну, на име уговореног аванса, у року од 5 дана од дана 

испостављања авансног рачуна.  
 
9.2. Захтев у погледу места и рока извођења радова: 
Радови се изводе на објетима Предшколске установе „Наша радост“ Радови се изводе на више 

објеката Предшколске установе „Наша радост“ и ти на вртићу „Патар Пан“ ул. Иве Лоле Рибара 

бр.10 у Доњем Таванкуту, „Хајди“ ул. Ивана Сарића бр. 36 у Суботици и „Палчица“ ул. Толстојева 

бр. 8 у Суботици... Рок извршења радова не може бити дужи од 15 (петнаест) дана од дана увођења 

извођача у посао.  
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, у складу са 

чланом  90. Закона о јавним набавкама. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

Понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

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

ПОНУДИ 

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

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна у току периода важења уговора и не може се мењати, осим у случајевима 

предвиђеним оквирним споразумом, односно појединачним уговором. 
Цену је потребно изразити нумерички. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде. 

 

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ 

За озбиљност понуде – оквирни споразум 

Понуђач је у обавези да уз понуду, односно до момента отварања понуда уплати новчани депозит за 

озбиљност понуде у висини од 100.000,00 динара без ПДВ-а. Депозит у наведеном износу понуђачи 

уплаћују на рачун Предшколске установе „Наша радост“ бр. 840-402667-68 који се води код Управе 
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за трезор сврха уплате: новчани депозит за ЈНМВ радова на унапређењу термичког омотача 

објеката, број Р-1.3.4/2019, модел 97,  позив на бр.261342019 

Наручилац ће депонована новчана средства искористити уколико: Изабрани понуђач након истека 

рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или понуђач коме је додељен 

оквирни споразум благовремено не потпише исти. 

Након истека рока важења понуде Наручилац ће депонована новчана средства вратити понуђачима. 

 

Средство обезбеђења уз оквирни споразум 

Извођач се обавезује да ће у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% 

од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне 

банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 

(тридесет) дана дужи рока важења оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у 

роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са 

овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који 

Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума. 

 

Средство обезбеђења уз појединачни уговор 

1) Изaбрaни пoнуђaч (Извођач) сe oбaвeзуje, дa у трeнутку зaкључeњa угoвoрa, дoстaви нa имe 

гaрaнциje зa пoврaћaj aвaнсa блaнкo сoпствeну мeницу нa цeлoкупaн изнoс aвaнсa са ПДВ-ом и дa 

истa имa вaжнoст трajaњa 30 (тридесет) дaнa дужe oд рока важења уговора.  

Meницa мoрa бити eвидeнтирaнa у Рeгистру мeницa и oвлaшћeњa Нaрoднe бaнкe Србиje, oвeрeнa 

пeчaтoм и пoтписaнa oд стрaнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe, a уз исту мoрa бити дoстaвљeнo 

пoпуњeнo и oвeрeнo мeничнo oвлaшћeњe – писмo. Уз мeницу мoрa бити дoстaвљeнa кoпиja зaхтeвa 

зa рeгистрaциjу мeницe, oвeрeнa oд стрaнe пoслoвнe бaнкe пoнуђaчa, и кoпиja кaртoнa дeпoнoвaних 

пoтписa кojи je издaт oд стрaнe пoслoвнe бaнкe кojу пoнуђaч нaвoди у мeничнoм oвлaшћeњу – писму. 

Укoликo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрнe oбaвeзe, вaжнoст мeницe 

зa пoврaћaj aвaнсa мoрa дa сe прoдужи зa исти брoj дaнa зa кojи ћe бити прoдужeн рoк. Нaручилaц ћe 

унoвчити мeницу зa пoврaћaj aвaнсa у случajу дa пoнуђaч нe будe извршaвao свoje угoвoрнe oбaвeзe у 

рoкoвимa и нa нaчин прeдвиђeн угoвoрoм. 

 

2) Извођач радова је дужан да у тренутку закључења уговора Наручиоцу достави бланко, соло, без 

протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним 

овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности без ПДВ-а у корист 

наручиоца са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од  рока важења уговора. 

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 

Извођач радова је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од 

стране пословне банке, са датумом после објавњивања позива за подношење понуда којим се 

доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за 

потписивање и да нема ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. 
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Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима и 

на начин предвиђен уговором, односно уколико доведе Наручиоца у ситуацију да остане без 

ангажованих лица кривицом Извођача. 

 

3) Извођач радова је дужан да у тренутку закључења уговора Наручиоцу достави бланко, соло, без 

протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив меницу са одговарајућим меничним 

овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10 % од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а у корист наручиоца са роком важења 30 (десет) дана дужим од истека гарантног 

рока. 

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. 

Извођач радова је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од 

стране пословне банке са датумом после објавњивања позива за подношење понуда, којим се 

доказује да је лице које потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за 

потписивање и да нема ограничења за истои оргинал или копију захтева за регистрацију меница. 

Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не изврши све своје обавезе у 

роковима и на начин предвиђен понудом понуђача, односно не отколи грешке у гарантном року. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Одлуком Управног одбора Установе дел. бр. 326/04 од 14.02.2017. године процењена вредност јавне 
набавке одређена је као тајни податак, те иста неће бити саопштена до момента отварања понуда. 

 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА 

Конкурсна документација садржи комплетну техничку документацију. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ радова на унапређењу 

термичког омотача објеката, број Р-1.3.4/2019“ на неки од следећих начина: факсом на бр. 

024/646-411 или на е-маил: zarkovicsanja.su@gmail.com. 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 



 

45/47 

 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 

Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. став 1. 

Закона: “Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем 

од стране наручиоца на Порталу јавних набавки  “ 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача 

(члан 93. Закона). 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени 

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

Понуђача, као и код његовог Подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

као неприхватљиву. 

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси Понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно 

заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне 

набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог закона.  

- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

- Захтев за заштиту права може се 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 и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема 

захтева за заштиту права. 

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
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- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузме пре истека рока за 

подношење понуда, а нокон истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

- После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

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

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3 и 4, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. 

- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту 

права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 

овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом 

захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако наручилац или 

Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Захтев за заститу права садржи: 

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

- назив и адресу наручиоца; 

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

- потврду о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН; 

- потпис подносиоца. 

 

Потврдом о уплати таксе се потврђује да је такса уплаћена и која се прилаже уз Захтев за заштиту 

права приликом подношења наручиоцу, како би се исти сматрао потпуним; 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-

30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 253;  сврха: ЗЗП, назив 

наручиоца и број или ознаку јавне набавке ; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, позив на бр. 

бр. или ознака јавне набавке).  
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је исти додељен у року од 8 
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона. 
 
19. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне 
набавке, наручилац ће објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно 
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
 
20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу 

са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.  

Такође наручилац ће одбити понуду ако: 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 



 

47/47 

 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 

Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

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

или није могуће упоредити је са другим понудама. 

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

понуде. 

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

предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или 

услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се јавна набавка неће 

понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). 
Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о 

правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 

(три) дана од дана доношења. 

 

21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Измена уговора вршиће се у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама.  

Након закључења појединачног уговора  јавној набавци, на основу оквирног споразума наручилац 

може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога. Изменом 

уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке.  

Измена уговора се може извршити уколико наступе околности које отежавају испуњење уговора, 

односно уколико исте  доведу у питање његову сврху, те се исти не можа као такав одржати на снази, 

с тим да страна која тражи раскид уговора мора доказати околности које доводе у питање сврху 

уговора. 

Уколико Наручилац оцени да су околности такве да заиста доводе у питање сврху одржавања на 

снази таквог уговора може дозволити измену истог. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови извршења обавеза ће се 

продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене вишом силом,а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да 

изврше уговорне обавезе. 

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) саобраћајне и 

природне катастрофе, аката међународних органа или организација и слично.  

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. У случају измене уговора 

неручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора, која садржи све битне елементе из Прилога 

3Л ЗЈН, да исту објави на Портал јавних набавки и својој интернет страници, као и да достави 

извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

 

 


