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На основу члана 6. и члана 39. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), члана 6.  Правилника о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС” бр. 86/15), члана 32. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у ОШ „Олга 

Петров Радишић“ Вршац као и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 791/4-

03/ЈН3/2018 од  31.10.2018. године, Комисија за јавну набавку, припремила је: 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за јавну набавку мале вредности у поступку набавке радова – реконструкција дела 
објекта ош „Олга Петров Радишић“ Вршац у 2018 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац је Основна школа  „Олга Петров Радишић“ из Вршца, ул. Вука Караџића бр. 8, 26300 

Вршац .  

Интернет страница Наручиоца је: www.olgapetrovradisic.edu.rs 
Е-маил: osolgapetrov3@gmail.com 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку мале вредности радова, у складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр: ЈН 3/2018 је набавка радова – Радови на реконструкцији 
дела објекта ОШ „Олга Петров Радишић“ у Вршцу у 2018. години. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 

45454000 – Радови на реконструкцији 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама  

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

5. Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет 

странице Наручиоца.   

6. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт Жељко Лауш, секретар школе, телефон:  013/801-905  

е-маил: osolgapetrov3@gmail.com 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр: ЈН 3/2018 је набавка радова – Радови на реконструкцији 
дела објекта ОШ „Олга Петров Радишић“ у Вршцу у 2018. години. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 
45454000 – Радови на реконструкцији 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена изражена без пдв-а. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА, И СЛ. 

1 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Објекат је лоциран у кругу основне школе »Олга Петров радишић« у Вршцу, у улици Вука 

Караџића бр. 8, на кат. парцели топ. број 5682. Зграда је спратности П+1, укупно бруто 

површине 3600,00 м2. Намена објекта је основно образовање. У оквиру зграде, део постојећег 

простора бруто површине од 240,00м² ће се реконструисати, тако што ће се дотрајала таваница 

изнад две учионице у приземљу заменити новом. 

Конструкција објекта је масивна са носећим зидовима од пуне опеке, дебљине од 50-35 цм, 

обострано малтерисани . 

Таванице су типа «каратаван« од дрвених полуоблица, са горње стране прекривена насипом и 

дрвеним патосом, а са доње стране трском и кречним малтером. 

Фасада објекта су малтерисане и бојене. 

Фасадна столарија је од ПВЦ профила, застакљена термоизолационим стаклом 4+12+4 мм. 

Унутрашња столарија је дрвена, пуна или застакљена у широком штоку. 

Кровна конструкција је дрвена од резане јелове грађе II класе. Кровне равни су покривене 

црепом. 

Одводњавање кровних површина објекта врши се путем видних хоризонталних и вертикалних 

олучних канала од поцинкованог лима. 

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 

Таваница изнад једног дела приземља у десном крилу објекта, је због пуцања хидрантске цеви 

била натопљена водом и као последица тога, тај део таванице је оштећен и склон паду. Из тих 

разлога неопходно је да се оштећени део таванице сруши и на том делу изведе ситно ребраста 

армирано-бетонска таваница. Марка бетона и потребна арматура ће бити дефинисане 

статичким прорачуном у пројекту конструкције. Нови део таванице ће бити малтерисан и 

бојен. 

У две учионице на спрату које су обухваћене реконструкцијом таванице, замениће се постојећа 

ПВЦ подна облога са новом облогом. Зидови ће се глетовати и бојити. У учионици у приземљу, 
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испод нове таванице ће се извести спуштени плафон од модуларних минералних плоча у 

растеру 60/60 цм на металној подконструкцији. 

Приликом извођења радова на реконструкцији, неће бити нарушена стабилност и носивост 

постојећег објекта. 

 

 ПРЕДМЕР  ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

      

  јединица 
мере 

количина јединична 
цена без 

пдв 

укупно 
без пдв 

1 Рушење дрвене таванице типа 
"каратаван". Обрачун по м² срушене 
таванице заједно са свим потребним 
подупирањем и транспортом шута на 
депонију удаљену до 5 км од 
градилишта.  

    

  м² 53.00   

      

2 Штемовање зидова од опеке у ширини 
од 15цм за ослонце нове таванице. 
Обрачун по м оштемованог зида 
заједно са транспортом шута на 
депонију удаљену до 5 км од 
градилишта.  

    

  м 31.00   

      

3 Рушење подне ПВЦ облоге  заједно са 
подлогом на спрату. Обрачун по м² 
срушене облоге са подлогом заједно 
са транспортом шута на депонију 
удаљену до 5 км од градилишта.  

    

  м² 66.00   

      

4 Малтерисање плафона продужним 
малтером, грубо и фино у укупној 
дебљини од 2,5 цм. Зидне површине 
претходно очистити а затим набацити 
цементни шприц малтер. Зидне 
површине морају бити равне а ивице 
оштре. За време великих врућина 
малтер неговати прскањем водом. 
Обрачун по м2 . 

    

  м² 53.00   
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5 Израда ФЕРТ таванице, од просторних 
решеткастих носача са пуниоцима од 
шупљих глинених блокова. Таваницу 
бетонирати бетоном МБ 20. Таваницу 
извести у свему према статичком 
прорачуну. Плочу неговати 
поливањем. Обрачун по м² таванице 
заједно са свим потребним 
подупирањем, оплатом и арматуром. 

    

  м³ 53.00   

      

6 Бетонирање пливајуће бетонске 
кошуљице, дебљине 4 цм, ситнозрним 
бетоном МБ 20, армирана у средини 
арматурном мрежом Ø2мм, са окцима 
5џ5 цм. Дилатационе разделнице 
извести на дилатационим спојницама 
и отворима врата, а усечене 
разделнице у ходницима дужине 
преко 4 м и просторијама већим од 20 
м². Обрачун по м² кошуљице, заједно 
са арматурном мрежом. 

    

  м² 119.00   

      

7 Набавка материјала и уградња звучне 
изолације од екструдираног 
полистирена дебљине 2цм у 
конструкцији таванице изнад 
приземља. Изолацију дићи уз обимне 
зидове. Обрачун по м² постављене 
изолације.  

    

  м² 119.00   

      

8 Глетовање зидова и плафона  
изравнајућом масом и бојење  зидова 
бојом која се лако одржава и пере 
водом, са два премаза, у тону по 
избору инвеститора. Обрачун по м2. 

    

  м² 400.00   

      

9 Набавка материјала и облагање 
подова ПВЦ облогом по упутству 
произвођача. Обрачунава се по м² 
постављене облоге. 

    

  м² 119.00   
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10 Набавка и монтажа спуштеног 
плафона од модуларних минералних 
плоча у растеру 60/60цм на металној 
подконструкцији. Обрачун по м² 
монтираног плафона заједно са 
подконструкцијом. 

    

  м² 53.00   

      

11 Завршно чишћење просторија, са 
прањем керамике, стакала, подова, 
санитарних уређаја и столарије. 
Обрачун по м2 површине просторија. 

    

  м² 172.00   

      

 Свега радови без пдв-а  :     

 

 

4. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

 Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима радова неопходан је обилазак локације 
потенцијалних понуђача и информација код наручиоца о детаљима и специфичности радова. 
Понуђачи су дужни да обилазак локације најаве најмање два дана пре датума обиласка, 
телефоном секретару школе Лауш Жељку (тел. 013 – 801 - 905) 

 Обилазак локацијеће се омогућити сваког радног дана у периоду  од 09,00 -  14,00 часова, али 
само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и 
презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, 
матичним бројем и адресом становања). Списак лица се доставља два дана унапред на e-
mail:osolgapetrov3@gmail.com 

 Обилазак локације је обавезан за све понуђаче који подносе понуду. Понуде понуђача који 
нису извршили обилазак локације биће одбијене као неисправне. Потврду о обиласку 
локације, потписану од стране Наручиоца или корисника, понуђач прилаже уз понуду.  

 Контрола извршавања радова и обезбеђење гаранције квалитета путем надзорног 
органа. 

 Рок извршења радова износи 60 календарских дана. 
 Место извршења радова је у објекту наручиоца Вршцу у улици Вука Караџића број 8. 

 
 

Поред ових услова у свему осталом за извођење радова важе постојећи прописи и норме У 
СКЛАДУ СА Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима (("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 
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IVТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове, већ само предмер 

радова. 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 
то: 

 

 

Р.бр. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

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

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 
4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

 

 
2. 

 

Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) ЗЈН); 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште 
на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) ЗЈН); 
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4. 

 

Да је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

        

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављуVI ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-да је остварио позитивно пословање у 
претходне 3 (три) године. 

 

 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

-Минимум два инжењера грађевинске 
струке са одговарајућом лиценцом ИКС – 
одговрног извођача радова; 

 

- Минимум једно стално запослено 

одговорно лице за безбедност и здравље 

на раду; 
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

    Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова 
под редним бројем 1 и 2 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем изјаве 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, као и достављањем изјаве са описом техничке опремљености на обрасцу 
понуђача. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 
5. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављуVI ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.  

 

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

 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, 
а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

 Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег 
суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 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). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  

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 надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1) Финансијски капацитет - Доказ:  Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске 
године (2015, 2016, 2017. године) или '' Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН'' издат 
од стране Агенције за привредне регистре који садржи сажети биланс стања и успеха у 
последње 3  (три) обрачунске године.  Понуђачи који воде пословне књиге по систему простог 
књиговодства, тражени услов могу да доказују билансом успеха, пореским билансом или 
пореском пријавом за утврђивање пореза на доходак грађана  на приход од самосталних 
делатности, издатом од стране надлежног пореског органа или потврдом пословне банке о 
оствареном укупном промету на пословном- текућем рачуну. 

Понуђачи који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања ( тзв. “паушалци”) 
тражени услов могу доказивати потврдом пословне банке о стварном укупном промету на 
пословном- текућем рачуну и решењем Пореске управе. 

2)Кадровски капацитет - Доказ:  фотокопија уговора о раду. 

Копија јавне исправе ( диплома, уверење, сертификат или доказ о додатној обучености) којом 
се доказује наведена квалификација потребна за извршење предметне јавне набавке. 

Копија личне лиценце – за одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за 
одговорне извођаче радова. 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
фотокопија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

-    Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, с тим што је у обавези да се у понуди позове на наведену интернет 
страницу (Извод из регистра Агенције за привредне регистре и извод из Регистра понуђача).  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 

Ако 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. 

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. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
         2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 
5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
7) Образац изјаве о финасијском обезбеђењу (Образац 7) 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку бр. ЈН3/2018 - Радови 

на реконструкцији дела објекта ОШ „Олга Петров Радишић“ у Вршцу у 2018. години 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 



ЈНМВРАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“ ВРШАЦ У 2018. ГОДИНИ редни  број ЈН 3/2018

 Страна 14 
 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђа 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 
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Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
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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 да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

1 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
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3 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена: 

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

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

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Радови на реконструкцији дела објекта ОШ „Олга Петров 

Радишић“ у Вршцу у 2018. години број ЈН3/2018. 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана 

од дана отварања понуда) 

 

 

 

__________ од дана отварања понуда. 
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Рок завршетка радова (максимални рок 

60 календарских дана) 

 

 

________ календарских дана од дана увођења 

у посао. 

 

Гарантни рок за радове (не може бити 

краћи од 24 месеци од дана комисијске 

примопредаје радова) 

 

 

 

________ месеци од комисијске примопредаје 

радова. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене: 

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

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 

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

који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Радови на реконструкцији дела објекта ОШ „Олга 

Петров Радишић“ у Вршцу у 2018. Години број 

ЈН3/2018 

 

1. Укупна цена за предвиђене радове из спецификације 

радова( без ПДВ-а) 

 

2. Остали зависни трошкови  

3. Трошкови ПДВ-а  

4. Укупна цена без ПДВ-а ( 1+2)  

5. Укупна цена са ПДВ-ом ( 1+2+3)  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

1) у колони 1. уписати укупну цену за све предвиђене радове ( без ПДВ-а) 
2) у колони 2. уписати остале зависне трошкове 
3) у колони 3. уписати износ ПДВ-а  
4) у колони 4. уписати  укупну цену предмета јавне набавке за све предвиђене 

радове + остали зависни трошкови без  ПДВ-а 
5) у колони 5. уписати  укупну цену предмета јавне набавке за све предвиђене 

радове + остали зависни трошкови и са  ПДВ-ом ( износ из колоне 1. + износ из 
колоне 2.+ износ из колоне 3.)  

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

                                                             
стр. 4-6. ове конкурсне документације 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________ доставља укупан 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без 

ПДВ-а 

 

ПДВ  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 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: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ______________________________________________, даје:  
                                                                                                        (Назив понуђача) 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

    

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

јавне набавке мале вредности бр. ЈН3/2018 - Реконструкција дела објекта ОШ „Олга Петров 

Радишић“ Вршац, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

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

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

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

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

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

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

     

И З Ј А В У 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН3/2018 - Реконструкција дела објекта ОШ „Олга 

Петров Радишић“ Вршац, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

 

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
-  Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
-  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
-  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
-  Понуђач испуњава додатне услове: 

да је остварио позитивно пословање у претходне 3 (три) године 
Минимум два инжењера грађевинске струке са одговарајућом 
лиценцом ИКС – одговрног извођача радова; 
Минимум једно стално запослено одговорно лице за безбедност и 
здравље на раду 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на 
који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује даиспуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

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

следећу     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача]у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН3/2018- Реконструкција дела 

објекта ОШ „Олга Петров Радишић“ Вршац, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

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

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.   
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(ОБРАЗАЦ 7) 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
 

ИЗЈАВА 
О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо: 

1.  у року од 7 дана од дана потписивања уговора доставити наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % 

од укупне вредности уговора без  ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом „ без протеста” ,  роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) 

дана  дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак 

рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и 

меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак 

радова; 

2. на дан примопредаје радова наручиоцу предати бланко сопствену меницу и 

менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10 % од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) 

дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 
 
 
 
Датум:___________________  
 
 
 
                                                                 М. П.                                 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

 
 _________________________________ 

 
                                                                                                                           ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Поступак се води  на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о 

испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

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

извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року 

који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа с тим што је у обавези да се у понуди позове на наведену интернет 

страницу (Извод из регистра Агенције за привредне регистре и извод из Регистра понуђача). 

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом 

и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасце понуђач мора попунити читко, 

односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате 

елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и 

недвосмислен. Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, 

односно овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. У случају 

подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  

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

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

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

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

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ОСНОВНА ШКОЛА «ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ» ВРШАЦ, ВУКА 

КАРАЏИЋА БРОЈ 8, 26300 ВРШАЦ, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 
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ЈН03/2018 -Радови на реконструкцији дела објекта ОШ „Олга Петров Радишић“ у Вршцу у 

2018. години.- НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.11.2018. 

год. до 11,30  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 наручилац 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 оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
- чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Образац изјаве о финасијском обезбеђењу (Образац 7) 

 Модел уговора. 
 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка није обликована у више партија. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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: ОШ ''Олга Петров Радишић“ 

Вука Караџића број 8 26300 Вршац', са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова– Радови на реконструкцији дела објекта ОШ „Олга 

Петров Радишић“ у Вршцу у 2018. години број ЈН03/2018. - НЕ ОТВАРАТИ“. 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на реконструкцији дела објекта ОШ „Олга 

Петров Радишић“ у Вршцу у 2018. години број ЈН03/2018. - НЕ ОТВАРАТИ“. 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова -  Радови на реконструкцији дела објекта ОШ „Олга 

Петров Радишић“ у Вршцу у 2018. години број ЈН03/2018. - НЕ ОТВАРАТИ“. 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на реконструкцији дела објекта 

ОШ „Олга Петров Радишић“ у Вршцу у 2018. години број ЈН03/2018. - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

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

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

 

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

 

6. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 

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

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати 
на следећи начин: 

  

1) Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним. 

2) Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 

3) Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова. 

4) Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те 
позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те 
позиције и количине. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на 

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

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 

поглављу VI ове конкурсне документације)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.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

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

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

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. 

 

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) 

до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих 

разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

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) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

2) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

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

поглављу V овеконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 

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

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити по основу  испостављених и оверених привремених и окончане 

ситуације након завршеног посла  потписане од стране стручног надзора и Записника о 

примопредаји радова, који мора бити потписан од стране извођача радова, надзорног органа 

и представника ОШ '' Олга Петров Радишић''. Окончана ситуација мора износити минимум 10% 

од уговорене вредности. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

10.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за радове  не може бити краћи од 24 месеци од дана  комисијске примопредаје 

радова. 

 

10.3. Захтев у погледу рока за извођења радова 

Извођење предвиђених радова, извођач радова треба да изведе у предвиђеном року који не 

може бити дужи од 60 ( шездесет) календарских дана. 

Место извођења радова је на адреси наручиоца: ОШ '' Олга Петров Радишић'', Вука Караџића 

број 8, 26300 Вршац. 

 

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату за све предвиђене радове и 

свим осталим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да 

ће за се за оцену понуде узимати у обзир, цена без пореза на додату вредност. У цену 

урачунати све пратеће трошкове: цена набавке материјала, ангажовање механизације, 

транспорт механизације, ангажовање физичке радне снаге, и све остале зависне трошкове.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона.  

По закључењу уговора, уговорена цена не може се мењати. 

 

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУБЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и 

привреде, а локалним пореским обавезама у – Локална пореска администрација. Подаци о 

заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при 

запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике. 

 

 

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да: 

1.  у року од 7 дана од дана потписивања уговора доставити наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % 

од укупне вредности уговора без  ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом „ без протеста” ,  роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) 

дана  дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак 

рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и 

меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак 

радова; 

2. на дан примопредаје радова наручиоцу предати бланко сопствену меницу и 

менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10 % од 
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укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) 

дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 

 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу ОШ ''Олга Петров 

Радишић'' у Вршцу, Улица Вука Караџића бр. 8, 263000, електронске поште на емаил 

osolgapetrov3@gmail.com, 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 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 3/2018. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

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

продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  

и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
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стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 

и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

16. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Jавно отварање понуда ће се обавити  09.11.2018. године у 12,00 часова, у просторијама ОШ 

''Олга Петров Радишић'' у Вршцу, Улица Вука Караџића бр. 8, 263000 Вршац у канцеларији 

директора школе, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача. Пре 

почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања 

понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. 

Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и 

потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави 

наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да 

активно учествује у поступку отварања.  

      Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се 

као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). 

Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања 

понуда извршити проверу података на сајту АПР. 

        Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по 

окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (чл.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. 
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18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана 

отварања понуда.  

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

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. ИЗМЕНЕ  ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

 

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у 

складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.  

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 

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

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 

комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 

osolgapetrov3@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 

о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 

року од два дана од дана пријема захтева.  

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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
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5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

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

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

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

као и датум извршења налога.  

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; ОШ '' Олга Петров Радишић''; Јавна набавка  бр. ЈН3/2018 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

 

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

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

под тачком 1, или 

 

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

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

                                                             
Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
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уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 

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

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

други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 

прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

22. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

        Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. Наручилац задржава право да 

одустане од предметне јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне 

набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца 

за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних шест месеци.  
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР   

O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

 Закључен између: 

 

 

 1.Основне школе ''Олга Петров Радишић“ Вука Караџића број 8 у Вршцу,  коју заступа 

директор школе Буга Јонел (у даљем тексту:наручилац радова), порески идентификациони 

број: 100514920, матични број: 08010676 

        и 

 

 2.______________________________, са седиштем у __________________, 

ул.______________ бр._____, кога заступа  директор________________________________(у 

даљем тексту: извођач радова), порески идентификациони број:______________________, 

матични број:____________________. 

 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на 

горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи). 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 
124/2012 и 14/2015) и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне 
набавке, спровео  поступак јавне набавке мале вредности број: ЈН3/2018, за јавну 
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набавку радова - Радови на реконструкцији дела објекта ОШ „Олга Петров Радишић“ у 
Вршцу у 2018. години, 

- да је  Извођач радова доставио Понуду заведену код Наручиоца под бројем  _________ 
од __________2018.године   
 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

 Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији дела објекта ОШ „Олга 

Петров Радишић“ у Вршцу и исти је ближе одређен конкурсном документацијом која је 

саставни део овог уговора и овим уговором.  

Радови се изводе на кп. бр. 5682 КО Вршац  на основу  Решења о одобрењу извођења радова 

за које се не издаје грађевинска дозвола ROP-VRS-18275-ISAW-2/2018, инт.бр. 351-228-2018- IV-

03 од 03.07.2018. године у складу са пројектом за извођење радова PZI-13/18-G од јула 

2018.год. 

  

Уговорена цена 

Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи 

укупно _____________________динара без ПДВ-а, а ______________ са ПДВ-ом, добијена  на 

основу  јединичних цена из понуде Извођача бр. ______________ од ___________.2018. године 

и количинама из предмера. 

           Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

 

Члан 3. 

Уговорне стране сагласно констатују да ће Извођач радова доставити средство 

финансијског обезбеђења тражено конкурсном документацијом и то:  

1) бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у року од 
7 (седам) дана од дана закључења уговора,  у износу од 10% од укупне вредности 
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уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од рока за коначно 
извршење посла, потврду о регистрацији менице од стране пословне банке и 
копију картона депонованих потписа. 
 
2) бланко соло меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у 
гарантном року, у тренутку примопредаје радова, у износу од 10 % од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока, 
потврду о регистрацији менице од стране пословне банке и копију картона 
депонованих потписа. 

 

Начин плаћања 

Члан 4. 

  

 Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача 

број____________________________ код _____________________ банке. 

             Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 

начин : 

 - по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији по завршетку 

посла, потписане од стране стручног надзора и Записника о примопредаји радова, који мора 

бити потписан од стране извођача радова, надзорног органа и представника ОШ ''Олга Петров 

Радишић'', у року који није дужи од 45 календарских дана. Окончана ситуација мора износити 

минимум 10% од уговорене вредности. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 

документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што 

Извођач признаје без права приговора.   

 

Рок за извођење радова 

Члан 5. 

 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 60  

календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

 Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник. 

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
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Продужење рока за извођење радова 

 

Члан 6. 

 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној 

форми, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 3 

дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Уговорна казна 

Члан 7. 

 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 

дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за 

сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности 

укупно уговорених радова. 

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова,  претрпели штету 

која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне 

казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора 

да докаже. 

 

Обавезе извођача радова  
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Члан 8. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 

прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене 

радове преда Наручиоцу. 

 Извођач се обавезује : 

-  да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

-  да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих   одговорности 

према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и 

радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 

Наручиоцу; 

-  да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који 

регулишу ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 

изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је 

запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман 

за њихов пријем; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с 

тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи 

у року од  5  дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 

Обавезе наручиоца радова 

 

Члан 9. 

 Наручилац се обавезује да: 
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- Извођачу плати за изведене радове на начин дефинисан овим уговором 

- да извођача уведе у радове 

- да обезбеди  стручни надзор над извођењем радова 

- да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.  

 

Гарантни рок 

Члан 10. 

 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци рачунајући од дана примопредаје 

радова.  

            За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача који тече 

од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 

уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и 

упутства за руковање. 

 

Члан 11. 

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на сваки писмени позив Наручиоцa, отклони 

о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, 

уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од пет 

дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за 

отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом 

сопствене менице за отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Обавезе извођача у погледу уграђеног материјала и опреме 

 

Члан 12. 
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            За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

конкурсном документацијом. 

 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 

стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају 

спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

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

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

одговара квалитету. 

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

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

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

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

искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

 

Измене током трајања уговора  

 

Члан 13. 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

 

Отклањање недостатака 

Члан 14. 

 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка 

радова.  

        Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке 

Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их 
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не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилац ће радове поверити другом извођачу на 

рачун Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити 

по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 

Начин утврђивања коначне количине и вредности радова 

 

Члан 15. 

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених радова и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   

 Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 

 

Раскид уговора 

Члан 16. 

 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана; 
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла 

и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора; 

- ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;   
 

Члан 17. 

 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су 

предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да 

надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по 

овом  уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и 

са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 

раскид уговора.  
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У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно изведеним радовима до дана 

раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

Супсидијарна примена прописа 

Члан 18. 

 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и Закона о планирању и изградњи. 

 

 

Решавање спорова 

Члан 19. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

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

 

 

Ступање на снагу уговора 

Члан 20. 

 

 Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна, а примењује се 

наредног дана од дана ступања на снагу. 

 

Број примерака уговора 

Члан 21. 

 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнакапримерка, по 2 ( два ) за сваку уговорну 

страну. 
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ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                                             НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                              директор ОШ ''Олга Петров Радишић''Вршац 

______________________                             

                                                                             _____________________ 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико се наступа са подизвођачем или као група подизвођача морају исти бити наведени у 

уговору. 
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