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 ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТРУ И ИМОВИНУ 

Краља Петра Првог бр.5 

Сремска Митровица 

Дана: 12.02.2018.године 

Број: 404-48/2018-XIII 

 

 

 На основу члана 32.и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/2015 и 

68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.Гласник РС” бр.219/13 и 103/13), 

Одлуке о покретању јавне набавке број: 404-48/2017-XIII од 02.02.2018.године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број: 404-48/2017-XIII од 02.02.2018.године, припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

 

 

 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ И ПАРTЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

                                        Партија 1.- израда фасаде 

Партија 2. Партерно уређење школе 

 
 

 

 

 

РЕДНИ БРОЈ: 1.3.14. 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 
 
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1   Назив, адреса, интернет страница и остали основни подаци о наручиоцу 
1.2   Врста поступка јавне набавке 
1.3   Предмет јавне набавке 
1.4   Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
1.5   Контакт подаци 

 

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
2.1   Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

 

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
4.1   Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 
4.2   Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 
4.3   Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81.Закона 
4.4   Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона 
4.5        Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона 

 

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
5.1   Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
5.2   Посебни захтеви у погледу начина састављања и достављања понуде 
5.3   Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ст.6. Закона 
5.4   Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 
5.5   Понуда са подизвођачем 
5.6   Заједничка понуда 
5.7   Понуда са варијантама 
5.8   Период на који се закључује уговор  
5.9   Захтеви у погледу начина и услова плаћања 
5.10 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
5.11 Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
5.12 Достављање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
5.13 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и контроли код понуђача, односно његовог подизвођача 
5.14 Критеријум за оцењивање понуда 
5.15 Обавештење из чл.74. ст.2. и 75. ст.2. Закона о јавним набавкама 
5.16 Начин и рок подношења захтева за заштиту права 
5.17 Рок за закључење уговора о јавној набавци 

 

6.ОБРАСЦИ 
6.1 Образац понуде 
6.2 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона 
6.3 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона 
6.4 Образац потврде о извршеним радовима 

6.5 Образац изјаве о независној понуди 
6.6 Образац трошкова припреме понуде 

 

 

7.МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

 

 

 

 



 

3 од 44  

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1      Назив, адреса, интернет страница и остали основни подаци о наручиоцу 

 

 

Назив наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и имовину 

Адреса: Краља Петра Првог бр.5, Сремска Митровица 

Интернет страница: www.sremskamitrovica.rs 
Матични број: 08898774 

ПИБ: 105935357 

Шифра делатности: 84.11 – Делатност државних органа 

Обвезник ПДВ-а: ДА 

 

1.2      Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку. 

 

1.3      Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке је Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској 

Митровици -   Партија 1. – Израда фасаде 

-   Партија 2. – Партерно уређење 

. 

1.4      Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

Предметни поступак спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор се закључује за 

сваку партију посебно. 

 

1.5      Контакт подаци 

 

Комисија за јавну набавку радова бр.1.3.14. 
Факс:022/623-788 

Адреса: Краља Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица 

Имејл: nikoladirekcijasm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1      Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки 

 

Предмет јавне набавке: Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској 

Митровици -   Партија 1. – Израда фасаде 

-   Партија 2. – Партерно уређење школе 

. 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки 

Партија 1. -  45320000 - изолациони радови, 45443000 – фасадерски радови 

Партија 2. -  45233161 – радови на изградњи пешачких стаза  

 

 



 

4 од 44  

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 ПАРТИЈА 1. - РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ 

Предмер  радова 

      

Р.Б. 
Опис радова 

Ј.М. Количина 
Јединична 

цена 
Свега 

 
XII ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ 

    

 
 

    

1. 

Набавка материјала и израда контактне 

термоизоловане фасаде са завршном обрадом 

племенитим  малтером (силикатни, силиконски 

или минерални мин.гранулације 1,5мм)-према 

упутству произвођача малтера, у две боје. 

Тврде изолационе плоче од камене минералне 

вуне, дебљине 150 мм, минималне топлотне 

проводљивости 0,035W/mK, класе негоривости 

А1, декларисане притисне чврстоће при 10%-тном 

сабијању 30кРа, поставити лепљењем на зидове и 

плафон надстрешнице, као термо и звучну 

изолацију фасаде а у свему према пројекту и 

детаљима и упутству произвођача. Пре 

постављања првог реда плоча, на зидове, прво 

поставити алуминијумски перфорирани профил 

ширине једнаке дебљини камене вуне, који се 

причвршћује типловима на размацима од 30-50цм. 

На све углове објекта и око отвора поставити 

угаоне профиле са интегрисаном мрежицом а 

дијагонале отвора на фасади додатно ојачати 

постављањем дијагоналне арматуре, мрежице од 

стаклених влакана дим.20/40цм. Предвидети и 

профиле за спој са прозором, окапне и остале 

профиле.У доњем делу фасаде-сокла објекта у 

висини ~20цм, као изолационе плоче користити 

стиродур дебљине 10цм. 

Плоче   анкерисати  специјалним нерђајућим 

челичним анкерима (мин. 8 ком/м2), и преко њих 

нанети слој полимер-цементног лепка у који се 

утискује мрежица од стаклених влакана, алкално 

отпорна, са преклопом од мин.10цм, према 

детаљима и упутству произвођача. Након тога се 

наноси други слој лепка, као слој за глетовање( 

дебљина слојева лепка и време сушења према 

упутству произвођача лепка). После сушења 

лепка, равномерно по целој површини нанети 

подлогу за завршни слој.Боје завршног слоја од 

племенитог малтера одредити по избору 

инвеститора. 

  

 

При обрачуну не одбијати отворе али и не развијати површине 

фасаде.   

 

Ценом је обухваћен сав материјал, рад и 

транспорт.     

 
Обрачун по м2. м2 1.650,00 
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      2. Обрада фасадних АБ стубова пластичним 

племенитим малтером, врсте и боје по избору 

инвеститора.  

Подлога фасаде мора бити здрава и сува.  

    

 

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.У 

цену урачунати и санацију-до 30% бетонских 

површина стубова, материјалом по упутству 

произвођача племенитог малтера.  

    

 
Обрачун по м2. м2 54,00 

  

 
 

    

 
 

    

3. 
Демонтажа  и поновна монтажа постављених 

олучних вертикала димензија 12*12 цм.     

 
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. м1 160,00 

  

 
Обрачун по м1. 

    

 
 

    

 
 

    

4. 

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне 

скеле, за радове у свему по важећим прописима и 

мерама ХТЗ -а.  

Скела мора бити статички стабилна, анкерована за 

објекат и прописно уземљена.  

На сваких 2м висине поставити радне платхорме 

од фосни.  

Са спољне стране платформи поставити фосне на 

"кант".  

Целокупну површину скеле покрити јутаним или 

ПВЦ засторима.  

Скелу прима и преко дневника даје дозволу за 

употребу статичар.  

Користи се за све време трајања радова.   

Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране 

скеле.   

  

 
м2 1.700,00     

 
 

    

 
 УКУПНО  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ 

 

 

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

 
 

    
Р.Б. ВРСТА  РАДОВА ИЗНОС 

 
 

 
XII ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ 

 

 
ПДВ 20% 

 

 
СВЕГА 

 

 
 

  

 
 

потпис и печат 
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 ПАРТИЈА 2. – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

Предмер и предрачун радова 

на спољашњем уређењу 

      

      

Р.Б. 
Опис радова 

Ј.М. Количина Јединична 

цена 
Свега 

 

 

  

 

 

 
 

    
I     ДЕМОНТАЖЕ  И  РУШЕЊА 

    

 
 

    
1. Демонтажа металне ограде и рушење 

бетонских темељних стопа и зидова око 

школског дворишта. 

Ограду пажљиво демонтирати, делове ограде 

прикупити и сложити у магацин,  утоварити 

на камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион 

и одвести на градску депонију. 

    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
У цену улазе  транспорт и рад.      

 
Обрачун по м2.     

 
 м2 60,00  

 

 
    

 
2. Рушење спортских терена и стаза од асфалта 

и бетона са свим слојевима, дебљине до 20 

цм.  

Скинути све слојеве.  

Шут изнети, утоварити на камион и одвести 

на  депонију. 

    

 
У цену улазе  транспорт и рад.  

    

 
Обрачун по м2. м2 600,00 

  

 
    

 

 
    

 

 
     

3. 
Ручна сеча стабла пречника до 30 цм са 

вађењем пања и корена.  

Стабло одсећи, гране исећи, откопати земљу 

око стабла и извадити пањ и корен.  

Рупу пања насути земљом са набијањем.  

Стабло, гране, пањ и корен утоварити на 

камион и одвести на депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 15 км. 

    

 
 

 
  

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
У цену улазе  транспорт и рад.      

 
Обрачун по комаду.     

 
 ком 2,00     

 
 

    

 
УКУПНО  ДЕМОНТАЖЕ  И  РУШЕЊА  
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II ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ     

1. Ручни ископ земље III категорије за темеље-

самце и темељне греде  на месту нове ограде 

и капије око објекта, димензије темеља самца 

70/50 цм, а дубине од 50 цм , ископ за 

темељну греду на дубини од 30 цм . 

Темељ самац се поставља  на сваки стуб 

ограде, а темељна греда испод целе ограде. 

    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
У цену улазе  транспорт и рад.      

 
Обрачун по м3. м3 12,00  

 

 
 

    

2. Ручни ископ земље III категорије за стазе и 

платое дубине до 40 цм.  

Ископ извести према пројекту и датим 

котама.  

Бочне стране правилно одсећи, а дно 

нивелисати. Ископану земљу превести 

колицима, насути и нивелисати терен или 

утоварити на камион и одвести на  депонију 

удаљености до 5км. 

    

 
 

 
  

     

     

     

     

     

 
У цену улазе  транспорт и рад.  

    

 
Обрачун по м3. м3 100,00 

  

 
 

    
3. Машински ископ земље III категорије за 

платое дубине до 40цм.  

Ископ извести према пројекту и датим 

котама.  

Бочне стране правилно одсећи, а дно 

нивелисати.  

Ископану земљу превести  на  депонију 

удаљености до 5км. 

    

     

     

     

     

     

 
У цену улазе  транспорт и рад.  

    

 
Обрачун по м3. м3 220,00 

  

 
 

    
4. Набавка и разастирање каменог агрегата 0-

31,5цм, као носећег слоја за бехатон,  

дебљине 30 цм.Пре насипања агрегата 

извршити набијање земљане подлоге. 

Агрегат насути у слојевима, набити до 

збијености Мs 3,0Kn/cm2 и фино 

испланирати, у складу са пројектованим 

падом. 

    

 
У цену улазе  материјал, транспорт и рад.  

    

 
Обрачун по м3. м3 225,00 

  

 
 

    
5. Набавка и разастирање шљунка у слоју 

дебљине 10 цм, испод темеља стубова ограде. 

Тампонски слој шљунка насути у слојевима, 

набити и фино испланирати са толеранцијом 
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по висини +/- 1 цм. 

    

 
У цену улазе  материјал, транспорт и рад.  

    

 
Обрачун по м2. м3 1,50     

 
 

    

 
УКУПНО  ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

 

 
    

 
III САОБРАЋАЈНИЦЕ  И  КОЛОВОЗИ 

    

 
 

    
1. Набавка материјала и израда стаза и платоа  

од двослојних, вибропресованих бехатон 

плоча, глатке обраде, дебљине д = 6 цм, боје 

и облика  по избору инвеститора, са 

одговарајућим атестима. 

Плоче поставити на слој ризле гранулације 2-

4мм, дебљине 4-5 цм. Ризлу насути, 

изравнати летвом, не набијати је.Поставити 

бехатон плоче, спојнице фуговати кварцним  

песком гранулације 0,3-0,6 и извршити 

збијање површине плочом за збијање.Након 

тога још једном запунити фуге песком и 

очистити површину од песка метлом. 

    

 
У цену улазе  материјал, укључујући ризлу и песак, транспорт и 

рад.    

 
Обрачун по м2. м2 750,00 

  

 
     2. Набавка и постављање стандардних 

ивичњака 5*18*40 цм на бетонској подлози, 

МБ20 према детаљима. 

Обрачун по м1 набављених и уграђених 

ивичњака  

    

     

     

     

 
У цену улазе  материјал, транспорт и рад.  

    

 
Обрачун по м1. м1 250,00 

  

 
 

    

 
 

    
3. Набавка и постављање бетонских каналета 

25/35/8 цм на бетонској подлози, МБ20 према 

детаљима. 

Обрачун по м1 набављених и уграђених 

каналета . 

    

     

     

 
У цену улазе  материјал, транспорт и рад.  

    

 
Обрачун по м1. м1 50,00     

 
УКУПНО  САОБРАЋАЈНИЦЕ И КОЛОВОЗИ 

 

 

      
IV БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

    

 
 

    
1. Бетонирање темеља самаца набијеним 

бетоном  МБ 20. Темеље извести по пројекту 

и детаљима.  

Бетон уградити и неговати по прописима.  

    

     

     

 
У цену улазе  материјал, транспорт и рад.  

    

 
Обрачун по м3. м3 4,90 
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2. Бетонирање армирано бетонских  темељних 

греда ограде ширине 20 цм и висине 50 цм, 

бетоном МБ30, у двостраној глаткој оплати.  

Бетон уградити и неговати по прописима.   

    

     

     

     

 
У цену улазе  материјал, транспорт и рад.  

    

 
Обрачун по м3. м3 4,50     

 
УКУПНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

 

 
V АРМИРАЧКИ  РАДОВИ 

    
1. Набавка, транспорт, исправљање, сечење, 

савијање и монтажа арматуре ГА 240/360,   

РА 500/560 и   МА 500/560   у свему према 

статичком прорачуну и детаљима.  

    

     

     

     

 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и 

рад.     

 
Количина арматуре је узета апроксимативно, 

стварне количине узети из статичког 

прорачуна и детаља. 

    

     

 
Обрачун по кг. кг 500,00     

 
УКУПНО  АРМИРАЧКИ  РАДОВИ 

 

 
    

 

 
VI БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

    

 
 

    
1. 

Набавка материјала, израда и монтажа ограде  

на армирано бетонском парапету х=50 цм, од 

црне браварије са завршеном обрадом у боји 

по избору инвеститора (очистити од корозије, 

минизирати и офарбати три пута).  

Стубови су од кутијастих профила 60х60х3 

мм на растојању од 200 цм, рам испуне од 

кутијастих профила 40х40х3 и испуне од 

кутијастих профила 40х20х2,5 мм.  

Висина ограде 160цм . 

Сваки стуб ограде 60х60 мм се анкерује у 

бетонски темељ самац. 

Пре израде извођач  је у обавези да са 

пројектантом усагласи радионичке детаље. 

Све мере узети на лицу места. 

Радити у свему према приложеним шемама и 

детаљу произвођача.   

У свему по општем опису и шеми. 

Обрачун по м2 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
60,00 

  

 
 

    
2. 

Набавка материјала и монтажа металних 

капија на улазу дворишта-објекта, од 

челичних кутија а у свему по датој шеми .  

Димензије  капије је   330х200/120*200 цм.    

Рам капија је од кутијастих профила  40/40 

/3мм, испуна капија је од кутијастих профила 
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40/20/2,5цм,  стубови капије су од кутијастих 

профила80/80/4мм. Клизна капија се креће по 

доњој ивици помоћу 3 метална профилисана 

точкића  

∅ 50мм са доње стране капије. 

На горњем делу капије, на стубу се налази 

два точкића истих димензија и профила док  

су две вођице,по једна са бочне стране капије. 

Крило мале капије је снабдевено са  три 

шарке и одговарајућим оковом за затварање , 

закључавање и забрављивање.  

Све је минизирано два пута и бојено 

завршном бојом за метал по избору 

инвеститора. 

Све мере узети на лицу места. 

Радити у свему према приложеним шемама и 

детаљу произвођача.   

У свему по општем опису и шеми. 

Обрачун по комаду.            

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
пос К1 ком 1,00     

 
 

    

 
УКУПНО  БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

 

 
    

 

 
    

 
A. СПОЉНА РАСВЕТА 

      
A.4 Испорука и уградња  PVC тврдих цеви  

Ø100mm у рову дубине 80 cm на проласку 

кабла испод бетонске подлоге. m' 30     

 
 

    A. СПОЉНА РАСВЕТА УКУПНО: 
 

      

      
Б. УЗЕМЉЕЊЕ РАСВЕТЕ И ОГРАДЕ 

      
Б.1 Испорука и уградња траке Fe/Zn 25x4 mm2 са 

полагањем у рову за темељ металне ограде са 

повезивањем траке до шине за изједначавање 

потенцијала код GRT. Траку спојити на сваки 

сегмент металне ограде. Спојеве извести 

видно, заваривањем, а затим заштитити од 

корозије. m 50,00 

   
 

    Б.2 Испорука и уградња укрсних спојева KUK, 

SRPS N.B4.936 у темељу ограде са заштитом 

од корозије и заливањем у битумену. ком. 10 

   
 

    Б.3 Мерење непрекидности уземљивача, 

вредност отпорности и издавање атеста о 

извршеним мерењима од стране овлашћене 

организације. комплет 1     

 
 

    Б. УЗЕМЉЕЊЕ ОГРАДЕ И СПОЉНЕ РАСВЕТЕ УКУПНО: 
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В.АТМОСФЕРСКА  КАНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА I 

       I  ПРЕТХОДНИ  РАДОВИ 

     
 

    1.1 Обележавање трасе 

     Пре почетка радова на ископу за 

канализацију потребно је обележити трасу, са 

свим њеним елементима (хоризонтални 

преломи, шахтови,...). 

     Обрачун: по м'  обележене трасе. м' 42,5     

 Укупно претходни радови: 

     

      

      II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

    2.1 Ископ рова 

     Ископ рова у земљишту III категорије 

машински и ручно. 

     Ископ извршити у свему према приложеним 

цртежима, техничким прописима и 

упутствима надзорног органа. Извршити 

фино планирање дна рова, са тачношћу ±2 

цм. Бочне стране правилно одсецати. На 

местима где су предвиђени шахтови, ров 

довољно проширити и продубити. Приликом 

ископа, земљу одбацити најмање 1м од  

ископа. 

     Обрачун: по м
3 

ископа у самониклом стању. м
3
 40,0 

   

     2.2 Црпљење подземне и атмосферске воде 

     У случају појаве подземне или атмосферске 

воде у рову током вршења радова,потребно је 

извршити њено црпљење дренажним 

пумпама  из рова где се полажу цеви,да би се 

правилно планирало дно рова и монтирале 

цеви. 

     Обрачун се врши по сату црпљења пумпом. час 5,0 

   

      

     2.3 Затрпавање  рова  песком 

     Набавка , транспорт и уградња песка у 

ров.Затрпавање испод , око и изнад  цеви. 

     Затрпавање рова извршити песком који мора 

бити ситан и без камења, грања и 

муља..Затрпавање извршити читавом 

ширином и висином рова. 

     Цеви се полажу на завршеној и добро 

набијеној постељици д =15 цм. 

     По завршеној монтажи и испитивању 

цевовода и одобреној од стране надзорног 

органа песак се насипа читавом дужином 

цеви у одређеном слоју и прво набије ручно у 
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слоју дебљине 10-20цм ,а потом машински 

тако да се постигне збијеност од 95% по 

Проктору. 

 Обрачун: по м
3
 стварно уграђеног материјла у  

сабијеном стању. м
3
 40,0 

   

     2.4 Одвоз вишка земље 

     Утовар и одвоз вишка земље од ископа, 

преостале након затрпавања рова, на 

депонију коју одреди надзорни орган. 

     У цену је урачунат превоз земље са утоваром, 

транспортом, истоваром и разастирањем на 

депонији која је на удаљености до 5 км. 

     Обрачун: по м
3 

превезене земље у сабијеном 

(самониклом ) стању. м
3
 40,0     

 Укупно земљани радови: 

     

      III БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    3.1 Ревизиона  окна-сливници 

     Израда округлих шахтова, пречника 40 цм, од 

префабрикованих елемената израђених од 

водонепропусног армираног бетона МБ 

30.Ценом обухватити: набавку, транспорт и 

постављање префабрикованих АБ елемената 

прстенастог облика унутрашњег пречника 

ф40цм , бетонирање доње плоче шахта МБ20 

дебљине д=20цм ,израду армирано-бетонског 

прстена за фиксирање кишне решетке, 

набавку и уградњу кишне решетке са рамом , 

шарком и затварачем.Висина шахтова је од 

1,60м до 1,85м а предвиђени  таложник 

дубине 80 цм.Све спојеве АБ цеви обрадити 

цементним малтером а продоре ПВЦ цеви 

водонепропусном масом . Све радове извести 

по важећим прописима. 

     Обрачун по комаду израђеног шахта ком. 4,0     

 Укупно бетонски радови: 

     

      IV  МОНТЕРСКИ  РАДОВИ 

    4.1 ПВЦ канализационе цеви 

     

      Набавка, транспорт и монтажа 

канализационих цеви и фазонских комада од 

тврдог PVC-а класе S20. Под монтажом се 

подразумева обележавање трасе, пренос 

потребног материјала и елемената за 

монтажу, спајање истих са окнима. По 

завршетку монтаже мреже сви отвори морају 

бити затворени (заптивени) одговарајућим 

поклопцима до пуштања инсталације у рад. 

     Заптивање спојева цеви врши се са 

заптивним дихтунгом-прстеном, према 

препоруци произвођача. 

     Ревизиони комади морају бити правилно 
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дихтовани са одговарајуцим поклопцима и 

гуменим дихтунзима. 

 Ø 250 mm м' 42,0     

 Укупно монтерски радови : 

     

      

      V  ОСТАЛИ  РАДОВИ 

     

     5.1 Спајање цевовода на постојећи шахт 

     Спајање цевовода на постојећи шахт 

пробијањем одговарајућег отвора у зиду окна, 

пропуштањм цеви у шахт уградњом колена 

Ф250 и вертикалним вођењем до 60 цм од  

кинете.Ценом обухватити крпљење отвора 

око цеви бетоном и цементним малтером или 

заптивајућом масом и уградњу обујница од 

нерђајућег челика.Дужина цеви је Ф250 је 1,0 

м. 

     Обрачун по комаду . ком 1,0     

  Укупно остали радови : 

     

      

      

      

     АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

     

     I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ   

  II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
  III БЕТОНСКИ РАДОВИ    
  IV МОНТЕРСКИ РАДОВИ   
  V ОСТАЛИ РАДОВИ       

    

УКУПНО : 
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

4.1      Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 
 

 Понуђач мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у поступку 

јавне набавке дефинисане чл.75.Закона и то: 

 

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

 

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

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

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

дело преваре; 

 

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

републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

4.1.2 Понуђач мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке дефинисане чл.76.Закона и то: 

 

ПАРТИЈА 1. - ИЗРАДА ФАСАДЕ 

 

1) Да располже неопходним пословним капацитетом:  

 Да је у претходних пет календарских година (2013, 2014, 2015, 2016, 2017.) извео радове на 

изради фасада од камене вуне, на објектима високоградње у минималном износу од  

15.000.000,00 динара; 

 

2) Да располаже довољним техничким капацитетом: Да има опреме за извођење радова и то: 

- Цеваста фасадна скела минимум 1.000 м2 

3) Да располаже довољним кадровским капацитетом: Минимум  запосленог / радно 

ангажованог   - дипл.инж.грађ. - са лиценцом 400 или 401 или 410 или 711 или 412 или 413 

 

 

  

      ПАРТИЈА 2. – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

 

1. Да располже неопходним пословним капацитетом:  
Да је у претходне пет календарске године (2013, 2014, 2015, 2016, 2017.) извео радове на 

изради пешачких стаза или платоа од “Бехатон” плоча у минималном износу од  8.000.000,00 

динара; 

 

2. Да располаже довољним техничким капацитетом: Да има опреме за извођење радова и 

то: -вибро плочу 

3. Да располаже довољним кадровским капацитетом: Минимум  запосленог / радно 

ангажованог   - дипл.инж.грађ. - са лиценцом 400 или 401 или 410 или 711 или 412 или 

413 

 

4.2      Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова наведених под 

тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3).  

 

4.3      Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са 

чланом 81.Закона 
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Носилац посла дужан је да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености 

обавезних услова наведених под тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3)  док додатне услове наведене под тачком 

4.1.2  група понуђача испуњава заједно. 

 

4.4      Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона 

 

4.4.1 Правно лице испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих 

доказа: 
 

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног привредног суда; 

 

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

против привреде, кривичних дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно: 

   2.1) Извода из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем подручју је  

   седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

   страног правног лица и 

   2.2) Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани  

   криминал) Вишег суда у Београду и 

   2.3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе министарства 

   унутрашњих послова за сваког од законских заступника (захтев се подноси  

   према месту рођења или према месту пребивалишта) 

 

*Докази наведени под 2.1), 2.2) и 2.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3. Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 

осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације, односно: 

   3.1) Уверења Пореске управе министарства финансија и привреде да јe измирио 

   доспеле порезе и доприносе и 

   3.2) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

   изворних локалних јавних прихода или 

   3.3) Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку  

   приватизације  

*Докази наведени под 3.1) , 3.2) и 3.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

Напомена: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да 

доставља доказе о испуњености обавезних услова. 

 Понуђачи који подносе понуду за обе партије а није уписан у регистар понуђача, 

довољно је да доказе о испуњености обавезних услова, достави за једну партију. 
 

4.4.2 Предузетник испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих 

доказа: 
 

1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; 

 

2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлеже полицијске управе 

Министарства унутраших послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
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против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно: 

   2.1) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе   

   Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења 

   или према месту пребивалишта) 

*Доказ наведен под 2.1) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 

осигурање, односно: 

   3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је  

   измирио доспеле порезе и обавезе и 

   3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

   основу изворних локалних јавних приходаи која је на снази у време   

   објављивања позива за подношење понуда 

 

*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

Напомена: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе о 

испуњености обавезних услова. 

Понуђачи који подносе понуду за обе партије а није уписан у регистар понуђача, довољно је да 

доказе о испуњености обавезних услова, достави за једну партију. 
 

4.5 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона 
 

  4.5.1 Понуђач испуњеност додатних услова доказује достављањем следећих 

доказа: 

                             ПАРТИЈА 1. – ИЗРАДА ФАСАДЕ 

 Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

 Потврде инвеститора на обрасцу 6.4 Конкурсне документације, или Уговор и 

окончану ситуацију за извршене радове. 

                              Да располаже довољним техничким капацитетом:  
      Извод из пописне листе на дан 31.12.2017.године или или уговор о куповини,    закупу 

или лизингу за тражену опрему. 

Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно: 

 запосленог / радно ангажованог  дипл.инж.грађ. и то М или М-1 или М-А обрасце  или 

уговор о привременим или повременим пословима и Фотокопију личне лиценце одговорног 

извођача радова и то: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 412 са важећом копијом потврде 

Инжењерске Коморе Србије да је  одговорни извођач члан ИКС и да му одлуком Суда части издата 

лиценца није  одузета. 

(ове доказе доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач 

не може допуњавати овај услов за понуђача) 

 

                               ПАРТИЈА 2. – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

 

 Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

Потврде инвеститора на обрасцу 6.4 Конкурсне документације, или или Уговор и 

окончану ситуацију за извршене радове. 

 

                           2)  Да располаже довољним техничким капацитетом: 

                            Извод из пописне листе на дан 31.12.2017.године или или уговор о куповини,                  

закупу или лизингу за тражену опрему. 

 

                 3)Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно: 

 запосленог / радно ангажованог  дипл.инж.грађ. и то М или М-1 или М-А обрасце  или 

уговор о привременим или повременим пословима и Фотокопију личне лиценце одговорног 
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извођача радова и то: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 412 са важећом копијом потврде 

Инжењерске Коморе Србије да је  одговорни извођач члан ИКС и да му одлуком Суда части 

издата лиценца није одузета. 

                 

 

(ове доказе доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач 

не може допуњавати овај услов за понуђача 

 

 

 

 

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

5.1      Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
 

 Понуда мора бити састављена на српском језику.  

 

5.2      Посебни захтеви у погледу начина састављања и достављања понуде 
 

 Понуда се подноси у једном примерку на обрасцима наручиоца који чине саставни део 

конкурсне документације. 

 Обрасце тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава. 

 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 оцењена као 

најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

надлежних органа, однсно није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре 

обзиром да Наручилац може путем интернет странице наведеног органа – www.apr.gov.rs – да 

изврши увид у податке о регистрацији. Уколико је и за друге доказе тражене конкурсном 

документацијом могуће извршити увид путем интернет странице надлежног органа, понуђач није 

дужан да достави такве доказе али је дужан да наведе интернет странице надлежних органа на 

којима је могуће извршити увид предметне недостављене доказе. 

 Цела понуда мора да буде без исправки или уписивања сем оних уписа у складу са 

упутствима наручиоца. У случају исправки оне морају вити потписане од стране овлашћеног лица и 

оверене печатом. 

 Понуђач може поднети понуду за једну или обе партије у коверти/кутији затвореној на 

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

сваку партију посебно. На коверту/кутију понуђач уписује податке о јавној набавци и то: ЈАВНА 

НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ У 

МАЧВАНСКОЈ  МИТРОВИЦИ – ПАРТИЈА 1. - ИЗРАДА ФАСАДЕ редни број 1.3.14. и (ИЛИ)  

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

У МАЧВАНСКОЈ  МИТРОВИЦИ – ПАРТИЈА 2. – партерно уређење редни број 1.3.14, као и податке 

о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену 

лица за контакт. 

 Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно. Рок за подношење понуда износи 30 

дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. Уколико последњи дан рока пада у нерадни 

дан, рок за достављање понуда и отварање истих помера се на први наредни радни дан. Без обзира 

на начин достављања, благовременом ће се сматрати понуда која стигне на писарницу 

Наручиоца до 15.03.2018. године до 11:00 часова, на адресу: Градска управа за 

инфраструктуру и имовину, ул.Краља Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица. 

 Отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 15.03.2018.године у 11:30 часова 

у просторијама Градске управе за инфраструктуру и имовину. 
 

http://www.apr.gov.rs/
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5.3      Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ст.6. Закона 
 

 Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни 

или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком “ИЗМЕНА ПОНУДЕ”, “ДОПУНА 

ПОНУДЕ” или “ОПОЗИВ ПОНУДЕ” за јавну набавку радова – Радови на изради фасаде и 

партерно уређење школе у Мачванској Митровици - Партија 1. Израда фасаде, или Радови на 

изради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици - Партија 2. Партерско 

уређење, редни број 1.3.14. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која 

документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, 

допуни или опозове своју понуду. 

 

5.4      Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено 

да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда 
 

 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, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

5.5      Понуда са подизвођачем 
 

Понуђач који поднуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

 

 у обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке 

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

који ће извршити преко подизвођача; 

 за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2 

конкурсне документације. 

 

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

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

 Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености услова. 

 

 

5.6      Заједничка понуда 
 

 Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

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

обавезно садржи податке 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 

Носилац посла дужан је да: 

 у обрасцу понуде наведе назив и седиште свих понуђача из групе понуђача; 

 за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин 

предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

5.7      Понуда са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 



 

20 од 44  

 

5.8      Период на који се закључује уговор 
 

Уговори се закључује за сваку партију посебно,  на период до завршетка радова односно до рока 

наведеног у обрасцу понуде а који не може бити дужи од : 

30 радних дана од дана увођења Добављача у посао, за Партију 1. 

30 радних дана од дана увођења Добављача у посао, за Партију 2. 

Увођење Добављача у посао подразумева предају Добављачу неопходне документације и уписивање 

у датума и времена увођења у посао у грађевински дневник. 

Добављач је обавезан да се одазове на позив Наручиоца ради увођења у посао. 

 

5.9      Захтеви у погледу начина и услова плаћања 
 

Наручилац ће плаћање вршити у законском року од дана пријема веродостојне исправе. 

 

5.10 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
 

 Цена у понуди исказује се у динарима без обрачунатог ПДВ-а. 

 Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове: материјала, радне снаге, 

транспорта, теренских додатака, трошкова примене мера зааштите на раду, превоза, испоруке, 

монтаже и сл. 

 Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати. 

 Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће 

детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

 

5.11 Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
 

5.11.1 Понуђач је дужан да уз понуду достави: 
 а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са картоном 

депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује 

наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату 

у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока 

важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код 

Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и 

“Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико 

понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или 

уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, 

односно уколико у остављеном року након потписивања уговора не достави захтевана средства 

обезбеђења; 

 

5.11.2 Добављач је дужан да даном закључења уговора о јавној набавци достави: 
 а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном 

депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује 

наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату 

у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока 

важења уговора. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код 

Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и 

“Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о 

јавној набавци. 

 

      5.11.3 Добављач је дужан да након завршетка радова по уговору о јавној  

              набавци достави: 
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 а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року  

од 24 месеца од дана завршетка радова, са картоном депонованих потписа (са печатом банке у 

оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без 

обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од предвиђеног гарантног рока. Меница мора 

бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу 

са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 

111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач након завршетка 

радова у гарантном року од 24 месеца не буде испуњавао своје уговорне обавезе, или их не буде 

испуњавао квалитетно и савесно, односно уколико не буде извршио своју обавезу отклањања 

грешака, односно квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 

гарантном року, односно уколико не буде поступао у роковима и на начин прописаним уговором о 

јавној набавци током гарантног рока. 

 

5.12 Достављање додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 

за подношење понуда. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и имовину 

ул.Краља Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица, факсом на бр.022/623-788 или електронском 

поштом на адресу: nikoladirekcijasm@gmail.com са назнаком: Питања за јавну набавку радова – 

Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици, партија 1.- израда 

фасаде или Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици, партија 

2.- партерно уређење, редни број 1.3.14. радним данима (понедељак-петак) у времену од 07:00ч. до 

15:00ч. 

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 
 Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева објавити одговор на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Уколико наручилац или 

понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске поште или факсом, дужни 

су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

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

 

5.13 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 

после отварања понуда и контроли код понуђача, односно његовог подизвођача 
 

 Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

 Наручилац може да захтева од понуђача да појединачно разјасни своју понуду, укључујући и 

анализу јединичних цена. Захтев за разјашњење, као и одговор треба да буду достављени писаним 

путем али у одговору не може да буде промена у цени осим оних цена за које се тражи разјашњење 

грешака које је наручилац открио за време провере понуда. 

 Понуде за које се установи да су исправне, одговарајуће и прихватљиве биће проверене 

рачунски. 

 Грешке које се установе исправиће се на следећи начин: 

 уколико постоји разлика у износима израженим бројем и словима – меродаван је износ 

изражен словима; 

 уколико постоји неслагање између наведеног износа добијеног сумирањем умношка 

јединичних цена и количина како је наведено, а по мишљењу наручиоца није очита 
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грешка у месту децималног зареза код јединичне  цене, меродавна је јединична цена, а 

укупан износ који је наведен биће коригован; 

 уколико је нетачно исказан збир износа појединачних услуга, исти ће бити коригован за 

утврђену разлику, и тако коригован чиниће део укупно понуђене вредности услуга. 

 Износ наведен у обрасцу понуде ће бити исправљен према горе наведеном псотупку уз 

сагласност понуђача и сматра се обавезним са понуђача. Ако понуђач не прихвати исправљену 

понуду, његова понуда се одбија, а средство обезбеђења уз понуду је наплативо. 

 

5.14 Китеријум за оцењивање понуда 
 Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен 

оном понуђачу који је ставио краћи рок за извршење радова. 

 

5.15 Обавештење из чл.74. ст.2. и 75. ст.2. Закона о јавним набавкама 
 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

животне средине, као и да понуђач гарантује да нема меру забране обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

 Обавештење о увиду у техничку и пројектну документацију 
 Понуђачи, односно заинтересована лица могу извршити увид у техничку документацију и 

пројекте за предметну јавну набавку, као и обилазак локације на којој се изводе радови, сваког 

радног дана (понедељак – петак) у радно време Наручиоца од 07:00ч. до 14:00ч до истека рока за 

подношење понуде. Понуђачи су дужни да свој долазак најаве дан раније како би се обезбедило 

присуство стручног лица и помоћ. 

 

5.17 Гарантни рок 
 Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке износи 2 године (24 месеца) 

од дана завршетка радова. Завршетком радова сматра се дан примопредаје објекта који је предмет 

уговора Наручиоцу. 

 

5.18 Начин и рок подношења захтева за заштиту права 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

 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 о јавним набавкама није другачије одређено. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавакама указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

 Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева 

мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора 

се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је 
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захтев поднет дана када је пријем одбијен. 

 Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив 

и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; 

повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде 

доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати таксе из члана 156.Закона о јавним набавкама. 

 Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, подносилац захтева за 

заштиту права дужан је да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 

 Наведену таксу подносилац захтева уплаћује на рачун Буџета Републике Србије бр.840-

30678845-06. 

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама, 

прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи 

следећ елементе: 

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

 да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора податак да је 

налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога; 

 износ таксе из члана 156.ЗЈН чија се уплата врши; 

 број рачуна:  840-30678845-06; 

 шифру плаћања: 153 или 253; 

 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

 сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

 корисник: буџет Републике Србије; 

 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева заз аштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

 потпис овлашћеног лица банке. 

 

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

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати наведене под тачком  

 

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

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

уплати таксе из тачке 1. осим оних наведених под првом и последњом алинејом, за 

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

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

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава). 

 

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

извршеној уплати таксе из тачке 1. , за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

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

прописом. 

           Детаљније информације и примере попуњених налаога можете видети на интернет страници 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

5.20 Рок за закључење уговора о јавној набавци 
 Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен 

уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци у року који одреди Наручилац, наручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђаче 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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6.ОБРАСЦИ 

 

6.1/1 Образац понуде 
 

1) Понуда број ______________ од ___ / ___ . 2017.године за јавну набавку радова – Радови на 

изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 – 

ПАРТИЈА 1. – Израда фасаде 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна  

Законски заступник  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

 

2) Понуду дајем (заокружити): 
 

 а) самостално  б) са подизвођачем  в) као заједничку понуду 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Законски заступник  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Законски заступник  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

  

 

 

3) Понуђена цена: 

 Вредност без ПДВ-а: _____________________________ динара; 

 Вредност ПДВ-а:  _____________________________ динара; 

 Вредност са ПДВ-ом:  _____________________________ динара; 

 

(словима  :......................................................................................................................динара) 
 

Напомена: Сходно Закону о порезу на додату вредност, за одређене врсте радова,  плаћање ПДВ-а 

врши корисник услуга – Наручилац. 

 

4) Рок важења понуде: 
____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 45 дана од дана отварања понуда). 

 

5) Рок за извршење радова: 
____ календарских дана од дана увођења Добављача у посао (максимално 30 радних дана). 

 

6) Плаћање: плаћање извршених радова Наручилац ће вршити на основу привремених и 

окончане ситуације у Законом одређеном року. 

 

 

 Наводимо да смо проучили сву конкурсну документацију, прегледали терен и локацију 

објекта, да смо скупили све податке о локалним приликама, проучили све услове по којима треба да 

се изведу радови те се обавезујемо да ћемо радове извршити по ценама из понуде. 

 При састављању ове Понуде, поштовали смо све обавезе које произилазе из важећих прописа 

и стандарда за ову врсту услуга. 

 

 

     Датум:       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 _____________________ 

     Место:     М.П.  _____________________________ 

 _____________________ 
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6.2 /2 Образац понуде 

 

1)  Понуда број ______________ од ___ / ___ . 2017.године за јавну набавку радова – Радови на 

изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 

      – ПАРТИЈА 2. – Партерно уређење 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна  

Законски заступник  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

 

1) Понуду дајем (заокружити): 

 

 а) самостално  б) са подизвођачем  в) као заједничку понуду 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Законски заступник  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР 

 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Законски заступник  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

  

 

 

2) Понуђена цена: 

 Вредност без ПДВ-а: _____________________________ динара; 

 Вредност ПДВ-а:  _____________________________ динара; 

 Вредност са ПДВ-ом:  _____________________________ динара; 

 

(словима  :......................................................................................................................динара) 

 

Напомена: Сходно Закону о порезу на додату вредност, за одређене врсте радова, плаћање 

ПДВ-а врши корисник услуга – Наручилац. 

 

3) Рок важења понуде: 

____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 45 дана од дана отварања понуда). 

 

4) Рок за извршење радова: 

____ календарских дана од дана увођења Добављача у посао (максимално 30 радних дана). 

 

5) Плаћање: плаћање извршених радова Наручилац ће вршити на основу привремених 

и окончане ситуације у Законом одређеном року. 

 

 

 Наводимо да смо проучили сву конкурсну документацију, прегледали терен и локацију 

објекта, да смо скупили све податке о локалним приликама, проучили све услове по којима 

треба да се изведу радови те се обавезујемо да ћемо радове извршити по ценама из понуде. 

 При састављању ове Понуде, поштовали смо све обавезе које произилазе из важећих 

прописа и стандарда за ову врсту услуга. 

 

 

     Датум:       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 _____________________ 

     Место:     М.П.  _____________________________ 

 _____________________ 
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 6.2/1 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона 
 

          На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 

и 68/2015), а у поступку јавне набавке радова –– Радови на изгради фасаде и партерно уређење 

школе у Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 – ПАРТИЈА 1. – Израда фасаде, понуђач 

_______________________________________________ са седиштем у _________________________ 

ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву: 

 

И З Ј А В А 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА 
 

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум: ___ / ___ . 2018. год. 

Место: ___________________________ 

          потпис овлашћеног 

        М.П.      лица понуђача 

 

                ____________________ 

 

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о 

заједничкој понуди) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

6.2/2 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона 
 

          На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 

и 68/2015), а у поступку јавне набавке радова - Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе 

у Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 – ПАРТИЈА 2. – Партерно уређење,  понуђач 

_______________________________________________ са седиштем у _________________________ 

ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву: 

 

И З Ј А В А 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА 
 

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум: ___ / ___ . 2018. год. 

Место: ___________________________ 

          потпис овлашћеног 

        М.П.      лица понуђача 

 

                ____________________ 

 

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о 

заједничкој понуди) 
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 6.3/1 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона 
 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 

и 68/2015), а у поступку јавне набавке радова – Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе 

у Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 – ПАРТИЈА 1. – Израда фасаде, подизвођач 

_______________________________________________ са седиштем у _________________________ 

ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву: 

 

И З Ј А В А 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА 
 

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Датум: ___ / ___ . 2018 год. 

Место: ___________________________ 

          потпис овлашћеног 

        М.П.    лица подизвођача 

 

                ______________________ 

 

Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

6.3/2 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона 
 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 

и 68/2015), а у поступку јавне набавке радова – Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе 

у Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 – ПАРТИЈА 2. – Партерно уређење, подизвођач 

_______________________________________________ са седиштем у _________________________ 

ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву: 

 

И З Ј А В А 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА 
 

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Датум: ___ / ___ . 2018 год. 

Место: ___________________________ 

          потпис овлашћеног 

        М.П.    лица подизвођача 

 

                ______________________ 

 

Умножити у довољном броју примерака за сваког подизвођача. 

 

 

 



 

30 од 44  

 

 6.4 Образац потврде о изведеним радовима 
 

 

 _________________________________  

                (назив наручиоца) 

 _________________________________ 

                 (место и адреса) 

 

 

П О Т В Р Д А 
 

 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је понуђач 

_______________________________________________ из ________________________ ул. 

___________________________ за потребе Наручиоца, квалитетно и у уговореном року извео 

радове 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова), у вредности од укупно ________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, а 

на основу уговора број ______________ од ___/___.201__.године 

 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Контакт особа Наручиоца: ____________________________ 

               (име и презиме) 

 

Број телефона контакт особе: _________________ 

 

 

Датум: ___/___.201__.године 

 

 

        Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

 

      М.П.        ________________________ 

 

 

 

 

Образац потврде умножити у довољном броју примерака. 

 

Приликом достављања потврде о извршеним радовима, Понуђачи су дужни да се придржавају 

прописаног обрасца, односно, потврда може бити издата и на меморандуму наручилаца, међутим 

мора садржати све битне елементе напред наведене потврде, односно изјава мора бити дата под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, мора бити наглашено да су радови изведени 

“квалитетно и у уговореном року” уз обавезно навођење врсте и вредности изведених радова. 
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 6.5/1 Образац изјаве о независној понуди 
 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 

68/2015), а у поступку јавне набавке радова – Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у 

Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 – ПАРТИЈА 1. – Израда фасаде, 

Понуђач________________________________________ са седиштем у _________________________ 

ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум: ___ / ___ . 2018. год. 

Место: ___________________________ 

               потпис овлашћеног лица 

        М.П.     

                ______________________ 

 

 У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, Наручилац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  

            Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се 

ради о заједничкој понуди) 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

           6.5/2 Образац изјаве о независној понуди 
 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 

68/2015), а у поступку јавне набавке радова – Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у 

Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 – ПАРТИЈА 2. Партерно уређење, 

Понуђач________________________________________ са седиштем у _________________________ 

ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум: ___ / ___ . 2018. год. 

Место: ___________________________ 

               потпис овлашћеног лица 

        М.П.     

                ______________________ 

 

 У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, Наручилац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  

            Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се 

ради о заједничкој понуди) 
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 6.6/1 Образац трошкова припреме понуде 
 

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за јавне набавке радова – Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској 

Митровици, редни број 1.3.14 – ПАРТИЈА 1. – Израда фасаде . 

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

Наручиоца накнаду трошкова. 

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

Наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити 

трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом 

Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тржио 

накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ. 

  

  

  

  

 

Укупан износ трошкова:  

 

         Потпис овлашћеног лица 
       М.П.               _________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

         6.6/2 Образац трошкова припреме понуде 
 

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за јавне набавке радова – Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској 

нитровици, редни број 1.3.14 – ПАРТИЈА 2. – Партерно уређење. 

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

Наручиоца накнаду трошкова. 

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

Наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити 

трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом 

Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тржио 

накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ. 

 

  

  

  

  

  

 

Укупан износ трошкова:  

 

         Потпис овлашћеног лица 
       М.П.              ____________________ 
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7/1 МОДЕЛ УГОВОРА 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ - ПАРТИЈА 1. - ИЗРАДА ФАСАДЕ 

 

 

закључен између: 

 

1. Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица, ул.Краља Петра 

Првог бр.5, које заступа начелник Саша Бугаџија, ПИБ:105935357, МБ:08898774, шифра 

делатности: 84.11, у даљем тексту Наручилац, и 

 

2. ___________________________________________________ из _________________________ 

ул._____________________________, које заступа ___________________________________, 

ПИБ:____________, МБ:_____________, шифра делатности: __________, број текућег 

рачуна: ________________________ у даљем тексту: Добављач. 

 

 

Члан 1. 
 Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/2012,14/2015 

и 68/2015) спровео поступак јавне набавке радова у отвореном поступку чији је предмет 

Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици, редни број 

1.3.14 – ПАРТИЈА 1. Израда фасаде; 

 да је Добављач дана ___ / ___ .2018.године доставио Понуду број _______________ која у 

потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације а која је саставни 

део уговора; 

 да је Наручилац у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама, применом критеријума 

најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број:_____________ од ___ / 

___.2018. године којом је уговор доделио Добављачу. 

 да Добављач у преметној јавној набавци наступа као представник групе понуђача коју чине: 

_____________________________________________________________________________; 

 да Добављач у предметној јавној набавци наступа са подизвођачима (у складу са својом 

понудом број _____________________ од _________________ ) и то: _______________ 

___________________________________________________________________________ . 

 

Члан 2. 
 Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са јавном набавком радова 

– Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 – 

ПАРТИЈА 1. Израда фасаде,. а у свему према понуди Добављача број:________________ од ___ / 

___.2018.године. 

 Обавезује се Добављач да за потребе Наручиоца изврши радове на изради фасаде школе у 

Мачванској Митровици, у свему према конкурсној документацији и својој понуди из става 1. овог 

члана а која чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 
 Вредност радова који су предмет овог Уговора износи: 

 

1. Вредност без обрачунатог ПДВ-а: .................. __________________________ динара, 

2. Вредност ПДВ-а: .............................................. __________________________ динара, 

3. Вредност са ПДВ-ом: ....................................... __________________________ динара. 

(словима (без ПДВ-а): ..................................................................................................................... динара) 
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 Коначну вредност радова, уговорне стране ће утврдити након завршетка посла, коначним 

обрачуном, а на основу стварно изведених радова, по јединичним ценама из понуде Добављача. 

 Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене дате у понуди из члана 1. овог 

Уговора фиксне и не могу се мењати. 

Члан 4. 
 За добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза Добављач се обавезује да даном 

закључења уговора достави Наручиоцу једну регистровану, сопствену, соло, бланко меницу са 

картоном депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим 

овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски 

иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 

дана дужим од рока важења уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

 

Члан 5. 
 Изведене радове Наручилац ће плаћати Добављачу на основу привремених и окончане 

ситуације. 

 Привремену ситуацију надзорни орган је дужан да овери у року од 8 дана, а Наручилац да 

исплати у законском року по пријему ситуације од Добављача. 

 Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела ситуације и у том случају 

дужан је да плати неспорни део у наведеном року. 

 

Члан 6. 
 Рок за извршење радова који су предмет овог Уговора износи ____ радних дана од дана 

увођења Добављача у посао (максимално 30 радних дана). 

 Увођење Добављача у посао подразумева предају Добављачу неопходне документације и 

уписивање у датума и времена увођења у посао у грађевински дневник. 

 Добављач је обавезан да се одазове на позив Наручиоца ради увођења у посао. 

 

Члан 7. 
 Наручилац је дужан да врши надзор над извођењем радова и да на тај начин контролише 

квалитет радова и уграђеног материјала као и ток радова и испостављање ситуација Добављача. 

 Добављач је дужан да омогући спровођење овог надзора. Наручилац се обавезује да 

Добављачу благовремено достави писано обавештење о лицу које је именовао као надзорни орган. 

 

Члан 8. 
 Добављач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у уговореном року, 

квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту услуга. 

 

Члан 9. 
 Добављач се обавезује да у току извођења радова набавља и уграђује материјал који одговара 

важећим домаћим стандардима, техничким нормативима и техничкој спецификацији на основу које 

се предметни радови изводе. 

 Надзорни орган има право да у случају сумње, о трошку Добављача, у свако доба како на 

градилишту тако и на другим местима, захтева проверу и/или тестирање материјала које Добављач 

уграђује или намерава да угради ради извршења уговора. 

 Оправданост сумње из претходног става овог члана процењује се пажњом доброг стручњака. 

 Добављач је дужан да Наручиоцу накнади евентуалну штету уколико проверама или 

тестирањем буде утврђено да приликом избора материјала није поступао са пажњом доброг 

стручњака и/или да је употребио и/или уградио материјал који није у складу са понудом и без 

одобрења надзорног органа. У наведеним случајевима Добављач има право да раскине уговор и 

наплати меницу за добро извршење посла, а уколико се наведено констатује у гарантном року 

одређеном овим уговорм и меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 
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Члан 10. 
 Добављач не сме  да настави са другим радовима у случају да ће даље извођење радова 

покрити односно онемогућити контролу, мерење, тестирање или преглед изведених радова, све док 

надзорни орган не изврши потребне контроле, мерења, тестирање односно технички преглед 

изведених радова. 

 Добављач је дужан да у случају из претходног става, без одлагања, најкасније у току 

наредног радног дана у односу на дан завршетка тих радова констатованих у грађевинском 

дневнику, извести Надзорни орган да су радови спремни за контролу, мерење, тестирање односно 

преглед. 

 Надзорни орган контролу, мерење, тестирање, односно преглед врши без одлагања, одмах 

након пријема обавештења Добављача, осим у случају када правила струке захтевају протек 

одређеног временског периода и у случају да је за контролу надлежан неки други орган. 

 

Члан 11. 
 Уколико Добављач не поступи по обавези из претходног члана, надзорни орган има право да 

од Добављача захтева да се већ покривени радови открију и изврши контрола, мерење, тестирање 

односно провера радова. 

 У случају из става 1. овог члана Добављач самостално и у потпуности сноси трошкове и 

штету насталу због откривања покривених радова. 

 Уколико Добављач, у случају из става 1. овог члана, одбије да открије покривене радове, 

Наручилац има право да ради откривања покривених радова ангажује треће лице на терет 

Добављача. 

 У случају из претходног став овог члана, Наручилац има право да умањи Добављачу износ 

који доспева на исплату по било ком основу у висини трошкова ангажовања трећег лица. 

 

Члан 12. 
 Уколико се, у случајевима из члана 10. и 11. овог Уговора, након контроле, мерења, 

тестирања и провере изведених радова и уграђеног материјала, покаже да изведени радови и/или 

уграђени материјал нису изведени односно уграђени према спецификацији односно предмеру 

радова, овом уговору и понуди, Добављач је дужан да све утврђене недостатке отклони без одлагања 

о свом трошку, као и да Наручиоцу накади сву насталу штету. 

 Уколико Добављач, у случају из става 1. овог члана, одбије да отклони све утврђене 

недостатке без одлагања и о свом трошку, Наручилац има право да ради отклањања утврђених 

недостатака ангажује треће лице на терет Добављача. 

 У случају из претходног става овог члана, Наручилац има право да умањи Добављачу износ 

који доспева на исплату по било ком основу у висини трошкова ангажовања трећег лица и/или да 

раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, као и да захтева од 

Добављача накнаду целокупне штете која настала по Наручиоца а као последица неотклањања 

утврђених недостатака и раскида уговора. 

 

Члан 13. 
 Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова у односу на 

утврђени предмер радова до 10%, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по 

понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови и мањкови радова не прелазе укупно 

уговорени износ. 

 Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова, чији је 

износ до 10% преко укупно уговореног износа, исплата тих радова извршиће се по понуђеним 

јединичним ценама на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама. 

 Добављач је дужан да прихвати све вишкове и мањкове радова у складу са овим чланом. 

 Добављач је дужан да уз привремену/окончану ситуацију достави спецификацију свих радова 

из става 1. овог члана, коју треба да овери надзорни орган Наручиоца. 
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Члан 14. 
 Обавезује се Добављач и одговорни извођач радова да при извођењу радова који су предмет 

овог уговора поступе у свему према одредбама 152. Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 15. 
 Добављач је дужан да за време извршења уговора, укључујући и отклањање недостатака у 

гарантном року, да о свом трошку обезбеди мере заштите на раду на градилишту у складу са 

законима и прописима који се примењују у Републици Србији о безбедности и здрављу на раду и да 

градилиште и терен градилишта држи у таквом стању и радове изводи на такав начин да не 

представљају опасност за људе и имовину. 

 Добављач је дужан да, о свом трошку, предузме мере за заштиту животне средине, заштиту 

од загађења, као и мере које обезбеђују заштиту од оштећења или уништења имовине и повреде 

лица које могу настати у вези са извршењем уговора. 

 Уколико напред наведене мере не буду предузете на законом и осталим одговарајућим 

прописима регулисан начин, а деси се штетни догађај, Добављач потписивањем овог уговора 

преузима и прихвата самостално и у потпуности одговорност за штетни догађај који проистиче из 

извођења предметних радова. 

 

Члан 16. 
 Добављач је од момента отпочињања радова па до примопредаје, дужан да самостално води 

рачуна о целокупној својој опреми, материјалу и радовима укључујући и евентуалну имовину која је 

у поседу Наручиоца а која се налази на градилишту и/или терену градилишта. 

 Добављач је дужан да организује градилиште и терен градилишта на начин којим ће се 

обезбедити приступ локацији и заштиту околине за време трајања извођења радова. 

 Добављач је дужан да обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту и терену 

градилишта и околине, укључујући и суседне објекте и саобраћајнице. 

 

Члан 17. 
 Рок из члана 6. овог Уговора може се продужити у случају више силе, за онолико времена 

колико је трајао утицај више силе. 

 Евентуално, рок из члана 6. може се продужити и из других оправданих разлога, који се нису 

могли унапред предвидети нити су уговорне стране на њих могле утицати. 

 Продужење рока, у случајевима из претходна два става овог члана, одобрава Наручилац 

издавањем писане сагласности. 

 

Члан 18. 
 У случају прекорачења рока за завршетак радова из члана 8. овог Уговора, а које су настале 

кривицом Добављача, исти се обавезује да плаћа уговорну казну у висини од 0.2% дневно од укупне 

вредности предмета овог уговора са обрачунатим ПДВ-ом, за сваки дан прекорачења рока. 

 У случају да је за Наручиоца настала штета због неизвршења или доцње или несавесног или 

неквалитетног или делимичног извршења, а која превазилази вредност уговорне казне, Наручилац 

има право да захтева и накнаду штете. 

 Уколико обрачуната казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Наручилац има 

право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла и испуњење 

уговорних обавеза. 

 

Члан 19. 
 Наручилац и Добављач утврђују гарантни рок од 24 месеца од дана завршетка радова на 

радове који су предмет овог Уговора. 

 Добављач је дужан да квалитативне недостатке отклања у гарантном року о свом трошку у 

року од највише 3 (три) дана од дана пријема позива Наручиоца да отклони уочене квалитативне 

недостатке. 

 Добављач се обавезује да надокнади сву штету насталу као последица квалитативних 

недостатака. 
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 У случају да Добављач не отклони квалитативне недостатке у року из става 2. овог члана, 

Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Добављача, изузев у 

ситуацији када је отклањање квалитативних недостатака отежано или онемогућено условима на које 

Добављач не може да утиче. 

 

Члан 20. 
 За отклањање грешака у гарантном року од 24 месеца од дана завршетка радова Добављач се 

обавезује да даном завршетка радова, односно даном примопредаје предмета уговора достави 

Наручиоцу једну регистровану, сопствену, соло, бланко меницу са картоном депонованих потписа 

(са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од 

понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од предвиђеног гарантног 

рока. 

 Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач након завршетка радова у гарантном року 

од 24 месеца не буде испуњавао своје уговорне обавезе, или их не буде испуњавао квалитетно и 

савесно, односно уколико не буде извршио своју обавезу отклањања грешака, односно квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно уколико не буде 

поступао у роковима и на начин прописаним уговором о јавној набавци током гарантног рока. 

 

Члан 21. 
 Добављач је одговоран за штету коју проузрокује на другим инсталацијама или грађевинама 

извођењем радова и обавезује се да исту отклони о свом трошку. 

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

радова до њихове примопредаје Наручиоцу сноси Добављач, а после примопредаје Наручилац. 

 За сву штету на објектима и трећим лицима узроковану извођењем радова, од увођења 

Добављача у посао до примопредаје предмета уговора Наручиоцу, одговара Добављач. 

 

Члан 22. 
 Свака од уговорних страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорних 

обавеза друге уговорне стране. 

 О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести 

другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим протеком рока од 5 дана од дана пријема писаног 

обавештења.  

 

Члан 23. 
 Наручилац, поред права на раскид уговора предвиђених другим одредбама овог уговора, 

може раскинути уговор достављањем писане изјаве Добављачу у следећим случајевима: 

1) Ако надлежни орган забрани даље извођење радова; 

2) Ако Добављач уграђује материјал који није уговорен или одговарајући; 

3) Ако Добављач не отклони недостатке у материјалу и изведеним радовима на начин регулисан 

овим уговором; 

4) Ако Добављач ван одредаба овог уговора и понуде, препусти извођење појединих или већине 

радова правном лицу или предузетнику који нису наведени у понуди или овом уговору као 

чланови Групе понуђача или подизвођачи Добављача; 

5) У свим другим случајевима када Добављач не испуњава своје обавезе у складу са овим 

уговором. 

 По пријему изјаве о раскиду уговора, Добављач је дужан да о свом трошку ослободи 

градилиште од лица и ствари као и привремених објеката и очисти градилиште најкасније у року од 

5 дана од дана раскида уговора, у противном Наручилац има право да на терет Добављача ангажује 

треће лице. 

 У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Добављач је дужан да 

извене радове обезбеди од пропадања. 

 Уколико је до раскида уговора дошло кривицом Добављача, исти је дужан да Наручиоцу 

надокнади су штету насталу као последица раскида уговора. 
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Члан 24. 
 Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, за све 

оно што није изричито уређено одредбама овог уговора, примењују одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 25. 
 Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са применом овог уговора решавају 

споразумно, а ко то не буде могуће, утврђује се надлежност стварно надлежног суда у Сремској 

Митровици. 

 

Члан 26. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да им је уговор прочитан и протумачен, те га без 

примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

 

Члан 27. 
 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 

(четири) примерка а Добављач 2 (два) примерка. 

 

 ЗА ДОБАВЉАЧА       ЗА НАРУЧИОЦА 

 ___________________________     ___________________________ 

                начелник 

                       Саша Бугаџија 

 

 

 

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача, и носилац посла и сваки од 

понуђача из групе понуђача потписују и печатом оверавају Модел уговора. 
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7/2 МОДЕЛ УГОВОРА 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФАСАДЕ И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

У МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ - ПАРТИЈА 1. – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

 

 

закључен између: 

 

3. Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица, ул.Краља Петра 

Првог бр.5, које заступа начелник Саша Бугаџија, ПИБ:105935357, МБ:08898774, шифра 

делатности: 84.11, у даљем тексту Наручилац, и 

 

4. ___________________________________________________ из _________________________ 

ул._____________________________, које заступа ___________________________________, 

ПИБ:____________, МБ:_____________, шифра делатности: __________, број текућег 

рачуна: ________________________ у даљем тексту: Добављач. 

 

 

Члан 1. 
 Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/2012,14/2015 

и 68/2015) спровео поступак јавне набавке радова у отвореном поступку чији је предмет 

Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици, редни број 

1.3.14 – ПАРТИЈА 2. Партерно уређење; 

 да је Добављач дана ___ / ___ .2018.године доставио Понуду број _______________ која у 

потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације а која је саставни 

део уговора; 

 да је Наручилац у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама, применом критеријума 

најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број:_____________ од ___ / 

___.2018. године којом је уговор доделио Добављачу. 

 да Добављач у преметној јавној набавци наступа као представник групе понуђача коју чине: 

_____________________________________________________________________________; 

 да Добављач у предметној јавној набавци наступа са подизвођачима (у складу са својом 

понудом број _____________________ од _________________ ) и то: _______________ 

___________________________________________________________________________ . 

 

Члан 2. 
 Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са јавном набавком радова 

– Радови на изгради фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици, редни број 1.3.14 – 

ПАРТИЈА 2. Партерно уређење,. а у свему према понуди Добављача број:________________ од 

___ / ___.2018.године. 

 Обавезује се Добављач да за потребе Наручиоца изврши радове на партерном уређењу школе 

у Мачванској Митровици, у свему према конкурсној документацији и својој понуди из става 1. овог 

члана а која чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 
 Вредност радова који су предмет овог Уговора износи: 

 

4. Вредност без обрачунатог ПДВ-а: .................. __________________________ динара, 

5. Вредност ПДВ-а: .............................................. __________________________ динара, 

6. Вредност са ПДВ-ом: ....................................... __________________________ динара. 

(словима (без ПДВ-а): ..................................................................................................................... динара) 
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 Коначну вредност радова, уговорне стране ће утврдити након завршетка посла, коначним 

обрачуном, а на основу стварно изведених радова, по јединичним ценама из понуде Добављача. 

 Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене дате у понуди из члана 1. овог 

Уговора фиксне и не могу се мењати. 

Члан 4. 
 За добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза Добављач се обавезује да даном 

закључења уговора достави Наручиоцу једну регистровану, сопствену, соло, бланко меницу са 

картоном депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим 

овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски 

иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 

дана дужим од рока важења уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

 

Члан 5. 
 Изведене радове Наручилац ће плаћати Добављачу на основу привремених и окончане 

ситуације. 

 Привремену ситуацију надзорни орган је дужан да овери у року од 8 дана, а Наручилац да 

исплати у законском року по пријему ситуације од Добављача. 

 Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела ситуације и у том случају 

дужан је да плати неспорни део у наведеном року. 

 

Члан 6. 
 Рок за извршење радова који су предмет овог Уговора износи ____ радних дана од дана 

увођења Добављача у посао (максимално 30 радних дана). 

 Увођење Добављача у посао подразумева предају Добављачу неопходне документације и 

уписивање у датума и времена увођења у посао у грађевински дневник. 

 Добављач је обавезан да се одазове на позив Наручиоца ради увођења у посао. 

 

Члан 7. 
 Наручилац је дужан да врши надзор над извођењем радова и да на тај начин контролише 

квалитет радова и уграђеног материјала као и ток радова и испостављање ситуација Добављача. 

 Добављач је дужан да омогући спровођење овог надзора. Наручилац се обавезује да 

Добављачу благовремено достави писано обавештење о лицу које је именовао као надзорни орган. 

 

Члан 8. 
 Добављач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у уговореном року, 

квалитетно, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту услуга. 

 

Члан 9. 
 Добављач се обавезује да у току извођења радова набавља и уграђује материјал који одговара 

важећим домаћим стандардима, техничким нормативима и техничкој спецификацији на основу које 

се предметни радови изводе. 

 Надзорни орган има право да у случају сумње, о трошку Добављача, у свако доба како на 

градилишту тако и на другим местима, захтева проверу и/или тестирање материјала које Добављач 

уграђује или намерава да угради ради извршења уговора. 

 Оправданост сумње из претходног става овог члана процењује се пажњом доброг стручњака. 

 Добављач је дужан да Наручиоцу накнади евентуалну штету уколико проверама или 

тестирањем буде утврђено да приликом избора материјала није поступао са пажњом доброг 

стручњака и/или да је употребио и/или уградио материјал који није у складу са понудом и без 

одобрења надзорног органа. У наведеним случајевима Добављач има право да раскине уговор и 

наплати меницу за добро извршење посла, а уколико се наведено констатује у гарантном року 

одређеном овим уговорм и меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 
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Члан 10. 
 Добављач не сме  да настави са другим радовима у случају да ће даље извођење радова 

покрити односно онемогућити контролу, мерење, тестирање или преглед изведених радова, све док 

надзорни орган не изврши потребне контроле, мерења, тестирање односно технички преглед 

изведених радова. 

 Добављач је дужан да у случају из претходног става, без одлагања, најкасније у току 

наредног радног дана у односу на дан завршетка тих радова констатованих у грађевинском 

дневнику, извести Надзорни орган да су радови спремни за контролу, мерење, тестирање односно 

преглед. 

 Надзорни орган контролу, мерење, тестирање, односно преглед врши без одлагања, одмах 

након пријема обавештења Добављача, осим у случају када правила струке захтевају протек 

одређеног временског периода и у случају да је за контролу надлежан неки други орган. 

 

Члан 11. 
 Уколико Добављач не поступи по обавези из претходног члана, надзорни орган има право да 

од Добављача захтева да се већ покривени радови открију и изврши контрола, мерење, тестирање 

односно провера радова. 

 У случају из става 1. овог члана Добављач самостално и у потпуности сноси трошкове и 

штету насталу због откривања покривених радова. 

 Уколико Добављач, у случају из става 1. овог члана, одбије да открије покривене радове, 

Наручилац има право да ради откривања покривених радова ангажује треће лице на терет 

Добављача. 

 У случају из претходног став овог члана, Наручилац има право да умањи Добављачу износ 

који доспева на исплату по било ком основу у висини трошкова ангажовања трећег лица. 

 

Члан 12. 
 Уколико се, у случајевима из члана 10. и 11. овог Уговора, након контроле, мерења, 

тестирања и провере изведених радова и уграђеног материјала, покаже да изведени радови и/или 

уграђени материјал нису изведени односно уграђени према спецификацији односно предмеру 

радова, овом уговору и понуди, Добављач је дужан да све утврђене недостатке отклони без одлагања 

о свом трошку, као и да Наручиоцу накади сву насталу штету. 

 Уколико Добављач, у случају из става 1. овог члана, одбије да отклони све утврђене 

недостатке без одлагања и о свом трошку, Наручилац има право да ради отклањања утврђених 

недостатака ангажује треће лице на терет Добављача. 

 У случају из претходног става овог члана, Наручилац има право да умањи Добављачу износ 

који доспева на исплату по било ком основу у висини трошкова ангажовања трећег лица и/или да 

раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, као и да захтева од 

Добављача накнаду целокупне штете која настала по Наручиоца а као последица неотклањања 

утврђених недостатака и раскида уговора. 

 

Члан 13. 
 Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова у односу на 

утврђени предмер радова до 10%, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по 

понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови и мањкови радова не прелазе укупно 

уговорени износ. 

 Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови радова, чији је 

износ до 10% преко укупно уговореног износа, исплата тих радова извршиће се по понуђеним 

јединичним ценама на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама. 

 Добављач је дужан да прихвати све вишкове и мањкове радова у складу са овим чланом. 

 Добављач је дужан да уз привремену/окончану ситуацију достави спецификацију свих радова 

из става 1. овог члана, коју треба да овери надзорни орган Наручиоца. 
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Члан 14. 
 Обавезује се Добављач и одговорни извођач радова да при извођењу радова који су предмет 

овог уговора поступе у свему према одредбама 152. Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 15. 
 Добављач је дужан да за време извршења уговора, укључујући и отклањање недостатака у 

гарантном року, да о свом трошку обезбеди мере заштите на раду на градилишту у складу са 

законима и прописима који се примењују у Републици Србији о безбедности и здрављу на раду и да 

градилиште и терен градилишта држи у таквом стању и радове изводи на такав начин да не 

представљају опасност за људе и имовину. 

 Добављач је дужан да, о свом трошку, предузме мере за заштиту животне средине, заштиту 

од загађења, као и мере које обезбеђују заштиту од оштећења или уништења имовине и повреде 

лица које могу настати у вези са извршењем уговора. 

 Уколико напред наведене мере не буду предузете на законом и осталим одговарајућим 

прописима регулисан начин, а деси се штетни догађај, Добављач потписивањем овог уговора 

преузима и прихвата самостално и у потпуности одговорност за штетни догађај који проистиче из 

извођења предметних радова. 

 

Члан 16. 
 Добављач је од момента отпочињања радова па до примопредаје, дужан да самостално води 

рачуна о целокупној својој опреми, материјалу и радовима укључујући и евентуалну имовину која је 

у поседу Наручиоца а која се налази на градилишту и/или терену градилишта. 

 Добављач је дужан да организује градилиште и терен градилишта на начин којим ће се 

обезбедити приступ локацији и заштиту околине за време трајања извођења радова. 

 Добављач је дужан да обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту и терену 

градилишта и околине, укључујући и суседне објекте и саобраћајнице. 

 

Члан 17. 
 Рок из члана 6. овог Уговора може се продужити у случају више силе, за онолико времена 

колико је трајао утицај више силе. 

 Евентуално, рок из члана 6. може се продужити и из других оправданих разлога, који се нису 

могли унапред предвидети нити су уговорне стране на њих могле утицати. 

 Продужење рока, у случајевима из претходна два става овог члана, одобрава Наручилац 

издавањем писане сагласности. 

 

Члан 18. 
 У случају прекорачења рока за завршетак радова из члана 8. овог Уговора, а које су настале 

кривицом Добављача, исти се обавезује да плаћа уговорну казну у висини од 0.2% дневно од укупне 

вредности предмета овог уговора са обрачунатим ПДВ-ом, за сваки дан прекорачења рока. 

 У случају да је за Наручиоца настала штета због неизвршења или доцње или несавесног или 

неквалитетног или делимичног извршења, а која превазилази вредност уговорне казне, Наручилац 

има право да захтева и накнаду штете. 

 Уколико обрачуната казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Наручилац има 

право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла и испуњење 

уговорних обавеза. 

 

Члан 19. 
 Наручилац и Добављач утврђују гарантни рок од 24 месеца од дана завршетка радова на 

радове који су предмет овог Уговора. 

 Добављач је дужан да квалитативне недостатке отклања у гарантном року о свом трошку у 

року од највише 3 (три) дана од дана пријема позива Наручиоца да отклони уочене квалитативне 

недостатке. 

 Добављач се обавезује да надокнади сву штету насталу као последица квалитативних 

недостатака. 
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 У случају да Добављач не отклони квалитативне недостатке у року из става 2. овог члана, 

Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Добављача, изузев у 

ситуацији када је отклањање квалитативних недостатака отежано или онемогућено условима на које 

Добављач не може да утиче. 

 

Члан 20. 
 За отклањање грешака у гарантном року од 24 месеца од дана завршетка радова Добављач се 

обавезује да даном завршетка радова, односно даном примопредаје предмета уговора достави 

Наручиоцу једну регистровану, сопствену, соло, бланко меницу са картоном депонованих потписа 

(са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од 

понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од предвиђеног гарантног 

рока. 

 Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач након завршетка радова у гарантном року 

од 24 месеца не буде испуњавао своје уговорне обавезе, или их не буде испуњавао квалитетно и 

савесно, односно уколико не буде извршио своју обавезу отклањања грешака, односно квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно уколико не буде 

поступао у роковима и на начин прописаним уговором о јавној набавци током гарантног рока. 

 

Члан 21. 
 Добављач је одговоран за штету коју проузрокује на другим инсталацијама или грађевинама 

извођењем радова и обавезује се да исту отклони о свом трошку. 

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

радова до њихове примопредаје Наручиоцу сноси Добављач, а после примопредаје Наручилац. 

 За сву штету на објектима и трећим лицима узроковану извођењем радова, од увођења 

Добављача у посао до примопредаје предмета уговора Наручиоцу, одговара Добављач. 

 

Члан 22. 
 Свака од уговорних страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорних 

обавеза друге уговорне стране. 

 О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести 

другу уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим протеком рока од 5 дана од дана пријема писаног 

обавештења.  

 

Члан 23. 
 Наручилац, поред права на раскид уговора предвиђених другим одредбама овог уговора, 

може раскинути уговор достављањем писане изјаве Добављачу у следећим случајевима: 

6) Ако надлежни орган забрани даље извођење радова; 

7) Ако Добављач уграђује материјал који није уговорен или одговарајући; 

8) Ако Добављач не отклони недостатке у материјалу и изведеним радовима на начин регулисан 

овим уговором; 

9) Ако Добављач ван одредаба овог уговора и понуде, препусти извођење појединих или већине 

радова правном лицу или предузетнику који нису наведени у понуди или овом уговору као 

чланови Групе понуђача или подизвођачи Добављача; 

10) У свим другим случајевима када Добављач не испуњава своје обавезе у складу са овим 

уговором. 

 По пријему изјаве о раскиду уговора, Добављач је дужан да о свом трошку ослободи 

градилиште од лица и ствари као и привремених објеката и очисти градилиште најкасније у року од 

5 дана од дана раскида уговора, у противном Наручилац има право да на терет Добављача ангажује 

треће лице. 

 У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Добављач је дужан да 

извене радове обезбеди од пропадања. 

 Уколико је до раскида уговора дошло кривицом Добављача, исти је дужан да Наручиоцу 

надокнади су штету насталу као последица раскида уговора. 
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Члан 24. 
 Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, за све 

оно што није изричито уређено одредбама овог уговора, примењују одговарајуће одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 25. 
 Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са применом овог уговора решавају 

споразумно, а ко то не буде могуће, утврђује се надлежност стварно надлежног суда у Сремској 

Митровици. 

 

Члан 26. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да им је уговор прочитан и протумачен, те га без 

примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

 

Члан 27. 
 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 

(четири) примерка а Добављач 2 (два) примерка. 

 

 ЗА ДОБАВЉАЧА       ЗА НАРУЧИОЦА 

 ___________________________     ___________________________ 

                начелник 

                       Саша Бугаџија 

 

 

 

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача, и носилац посла и сваки од 

понуђача из групе понуђача потписују и печатом оверава 


