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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Ул. Светог Димитрија бр. 13 

Сремска Митровица 

Дана: 14.09.2018. године 

Број: 404-454/2018-V 
 

 

 На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број  

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (“Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању  

отвореног поступка јавне набавке број 1.3.15/2018 из Плана набавки, заведене под бројем: 

404-454/2018-V од 13.09.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавне набавке, 

за спровођење поступка јавне набавке, припремљена је: 
 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 
 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ У КУЗМИНУ II ФАЗА 

 
 

 

РЕДНИ БРОЈ: 1.3.15 
 

 

 

 

 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 

 

 Датум и време 
Рок за достављање понуда, без 

обзира на начин достављања: 
до 15.10.2018. године 

до 09,00 часова 

Јавно отварање понуда обавиће се: 15.10.2018. године 

10,00 часова 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 

 

Назив наручиоца Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 

Адреса Светог Димитрија бр. 13, Сремска Митровица 

Интернет страница www.sremskamitrovica.rs 

ПИБ 105935357 

Матични број 08898774 

ЈБКЈС 66999 

Шифра делатности 84.11 – Делатност државних органа 

Обвезник ПДВ-а ДА 

  

2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке , у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

  

3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке у отвореном поступку број: 404-454/2018-V су радови - Радови на 

изградњи  капеле у Кузмину II фаза; - ОРН-45212360. 

  

4. Циљ поступка: 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

             

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 
Није у питању резервисана набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 

Наручилац  не спроводи електронску лицитацију. 

 

7. Лице за контакт: 

У вези припремања понуде понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења. Контакт особа: Гордана Новоселац, телефон: 022/215-2116,     

e-mail адреса: gocanovoselac@gmail.com- сваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00 

часова.   
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке у отвореном поступку број 404-454/2018-V су радови - Радови на 

изградњи капеле у Kузмину II фаза; ОРН-45212360. 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
    

                            

3. Врста оквирног споразума 

Наручилац не спроводи поступак ради оквирног споразума, већ закључења уговора. 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл.75 и 76. 

ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН (члан 75. Закона) 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) 

ДОКАЗ:    за правно лице-извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 

регистра надлежног Привредног суда; за  предузетника- извод из регистра Агенције за 

привредне регистре. 

 

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

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

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

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

ДОКАЗ: за правно лице-извод из казнене евиденције; (1) законски заступник-уверење 

надлежне полицијске управе  МУП-а; (2)правно лице-уверење надлежног суда;  доказ за 

предузетника-извод из казнене евиденције- уверење надлежне полицијске управе  МУП-а; 

а)Казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, 

кривично дело преваре: (Основни суд – кривична дела предвиђена казна ≤10 година; Виши 

суд ≥10 година – доказ-уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је 

седиште правног лица - не старије од два месеца пре отварања понуда); 

б) кривична дела организованог криминала надлежан увек – Виши суд у Београду - уверење 

Вишег суда у Београду - не старије од два месеца пре отварања понуда). 

 
3) брисана је (Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“,бр. 68/2015) 

 
 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона); 

ДОКАЗ: за правно лице - уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и 

доприноси) и уверење локалне самоуправе (изворни локални јавни приходи) - не старије од два 

месеца пре отварања понуда; доказ за предузетника - уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде (порези и доприноси) и уверење локалне самоуправе (изворни локални јавни 

приходи) - не старије од два месеца пре отварања понуда; 

 

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

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75.    

ст. 2. Закона). 

ДОКАЗ: Образац изјаве број 8. 

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

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

 

ДОКАЗ: Овом јавном набавком није предвиђена посебна дозвола. 
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3.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН (члан 76. Закона) И 

ДОКАЗИВАЊЕ  ДОДАТНИХ УСЛОВА   

 

Кадровски капацитет 

- минимум једно лице са одговарајућом лиценцом и потврдом одговорног извођача 

грађевинских радова и то: дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401; или 

дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410; или 411 или 412 или 413 или 414 или 

415 или 418; или грађевински инжењер са лиценцом 700; или инжењер архитектуре са 

лиценцом 800; 

- минимум једно лице са одговарајућом лиценцом и потврдом одговорног извођача електро 

   радова и то: дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450; или електро инжењер 

   са лиценцом 750 или 850. 

Доказ: 

     Фотокопија одговарајућих појединачних образаца М или М3А којим се потврђује пријава, 

промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослене са пуним радним временом 

или  доказ о ангажовању - уговор о привременим и повременим пословима за лица ван радног 

односа сходно Закону о раду и копију важеће лиценце и потврде издате од стране ИКС за 

одговорног извођача радова. 

 

Пословни капацитет 

- Да је у претходне три календарске године (2015, 2016, 2017.) извео радове на објектима 

високоградње у минималном износу од 7.000.000, динара. 
 

3.1.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ И ДОКАЗ  У СКЛАДУ СА чл. 80. 

Закона 

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

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

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

подизвођача. 

  
3.1.4. УСЛОВИ  КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  И 

ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. Закона 

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

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

заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
3.2. ДОКАЗИВАЊЕ  УСЛОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

3.2.1. Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 7 изјаве понуђача), 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Наручилац  пре доношења одлуке о додели уговора дужан је да затражи од понуђача чија је понуда 

оцењена као најповољнија копије захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да захтева на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од 

осталих понуђача. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 

не достави доказе , наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.   

 

            Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 8). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

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

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (Образац 4) мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац 3), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом. 

 

            Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно 

пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог Закона. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

             Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

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

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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4.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 4.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

Понуђач доставља понуду и осталу документацију која се односи на понуду искључиво на 
српском језику. 

 

4.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, на адресу наручиоца, са напоменом  

„Понуда за јавну набавку радова – Радови на изградњи капеле у Кузмину II фаза“ број: 

404-454/2018-V –не отварати.    
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а на полеђини коверте или на 

кутији назив и адреса понуђача. 

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

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

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року (дан и сат) 

наведеном у позиву за подношење понуда и поглављу 1 ове конкурсне документације. 

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

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

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете после рока из претходног става. 

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. 

Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног 

лица. 

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити 

читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од 

стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. 

 

4.3. ПАРТИЈЕ 

Понуда ниje обликована по партијама. 

 

4.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

  Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

     4.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. На тај 

начин понуђач може, ако утврди да је направио неки пропуст приликом састављања понуде, пошаље 

наручиоцу допуну односно измену понуде у којој ће јасно назначити предмет и број јавне набавке - НЕ 

ОТВАРАТИ, као који део понуде мења. Понуђач има право да у року за подношење понуда опозове (повуче) 

понуду коју је предао наручиоцу. Понуђач мора да допуну, измену односно опозив преда Наручиоцу у 

року за подношење понуда, и то на један од начина који предвиђа ЗЈН (непосредно, путем поште). 

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

 

    4.6. 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 може да поднесе само једну понуду. 

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

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
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Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става. 

У Обрасцу понуде (образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду 

подноси самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

4.7. ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ ПОДАТКЕ ЗА 

ЊЕГА 

       Уколико  понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, дужан је да у 

својој понуди 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, који ће бити наведен у уговору. 

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

поглављу 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

 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 тражених услова. 

 

4.8. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни  

обавезне услове за учешће из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) ЗЈН на начин одређен конкурсном 

документацијом, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не 

одреди другачије. 

 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

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

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2)  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи  који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
4.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА КАО И 

ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

4.9а.Начин, услови и рок плаћања: Исплате ће се вршити по пријему привремених и 

окончане ситуације  у року до 45 дана од дана  пријема  истих. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

У случају да понуђач понуди другачије услове плаћања од наведеног, понуда се сматра 

неприхватљивом. 

4.9б. Захтев у погледу рока и места извршења радова: Рок за извршење радова не може 

бити дужи од 45 дана од дана увођења у посао. 

4.9в. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

4.9г. Захтев у погледу гарантног рока 
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Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 24 месеца. 

 

 4.9д. Други захтеви 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 

складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама, а такође, наручилац ће одбити 

понуду и ако: 

а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

б) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

в) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

г) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 

могуће упоредити је са другим понудама; 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 

на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за 

подношење понуда. Доказ може бити:   

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

 
4.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 

Понуђена цена у понуди мора да буде изражена у динарима са и без ПДВ-а по јединици 

производа, као и укупно и у коју су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цене из понуде (су фиксне) не могу се мењати  у уговореном периоду. 

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

92. Закона. 

Ако  понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

4.11. ПОДАЦИ О ОРГАНИМА, ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

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

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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

www.poreskauprava.gov.rs. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, 

Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне 

средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs. 

 

 Позив за подношење понуда објављен је само на српском језику. 

 

4.12. ПОДАТКЕ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

4.12.1 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 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 уговорене 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

 

4.12.2 Добављач је дужан да након завршетка радова по уговору о јавној набавци достави: 

а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за отклањање грешака у гарантном 

року од 24 месеца од дана завршетка радова, са картоном депонованих потписа 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 

завшетка радова у гарантном року од 24 месеца не буде испуњавао своје уговорене 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 

прописан уговором о јавној набавци током гарантног рока. 
 

4.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Подаци које понуђач (као и његов подизвођач) оправдано оцени као поверљиве биће коришћени 

само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак 

јавне набавке. 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже поверљиве податке, уколико ти 

подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или 

представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. 

Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу 

са законом, понуђач означио у понуди; 

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

3) чува понуде; као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 

пријава. 

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим. 

 

4.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

http://www.minrzs.gov.rs/
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Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

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

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Наручилац ћe заинтересованом лицу (понуђачу) у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН радова – Радови на изградњи капеле 

у Кузмину II фаза бр. 404-454/2018-V“. 

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

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

о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 

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

  

4.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

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

подизвођача (члан 93. Закона). 

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 
4.16.  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА, 

У СЛУЧАЈУ СПРОВОЂЕЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

Поступак јавне набавке није одређен као преговарачки. 

 

4.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА“. 

 

4.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће изабрати понуђача 

који је понудио краћи рок за извођење радова. 

 

4.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТИ 

ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 
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4.20. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА  156. ЗАКОНА 

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

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

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

комисији. 

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

радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права, у отвореном поступку јавне набавке, којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 

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

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

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

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона, или одлуке о обустави поступка из 

чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права код јавних набавки у отвореном поступку 

је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

складу са одредбама члана 150. овог закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту 

права. 

Захтев за заштиту права садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца; 

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

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

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. закона, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

Закључак из преходног става наручилац доставља подносиоцу захтев и Републичкој комисији 

у року од три дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 

закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Као доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 

ЗЈН, прихватиће се: 

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

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

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

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

налога; (Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

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

чињеницу да ли је налог за пренос реализован); 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
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(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

заштиту права; 

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

заштиту права; 
 (8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 Поступак  заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН. 

 Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о уплати 

таксе прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за заштиту права, 

упутство о начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту републичке комисије за 

заштиту права посетом на следећи линк: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html 

 

4.21. РОК  ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА 

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци у року од осам дана, након доношења одлуке 

о додели уговора, у року од десет дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. ЗЈН. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о 

јавној набавци, уколико је поднета само једна понуда. 

 

 

 
 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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(Образац 1) 

                5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда број_____ од _______2018. године за јавну набавку радова: Радови на изградњи 

капеле у Кузмину II фаза, ЈН број: 404-454/2018-V. 

 

 

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача _______________________________________________________________________                                         
(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) 

Седиште  и адреса понуђача: ______________________________________ 

Овлашћено лице (потписник уговора) _______________________________ 

Особа за контакт: _________________________________ 

Телефон: _________________________ 

Телефакс: ________________________ 

Електронска пошта: ____________________ 

Жиро-рачун: ____________________ банка __________________ 

Матични број: __________________ 

Порески идентификациони  број:___________________ 

  

 

2) Понуду подносимо  на начин: 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 
Назив/име подизвођача Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу (не 

може бити већи од 50%) 

Део предмета набавке који ће се 

извршити преко подизвођача 

   

 

 

3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Понуда за јавну набавку радова - Радови на изградњи  капеле 

у Кузмину II фаза: 

 

Ред. 

Бр. 
Врста радова 

ВРЕДНОСТ 
( без ПДВ ) 

ВРЕДНОСТ 
( са ПДВ ) 

1 2 3 4 

1. Земљани радови   

2. Бетонски радови   

3. Армирачки радови   

4 Зидарски радови   

5 Изолатерски радови   

6 Лимарски радови   

7 Тесарски радови   

8 Кровопокривачки радови   

9 Керамичарски радови   

10 Подополагачки радови   

11 Сувомонтажни радови   

12 Молерско фарбарски радови   

13 Фасадерски радови   

14 Столарски радови   
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15 Разни радови   

16 Утичнице и осветљења   

17 Громобранска инсталација   

УКУПНО   БЕЗ   И   СА   ПДВ:   

 

 

1.1. Укупна  вредност  радова без ПДВ (1-17)............................................... ________________ динара 

1.2. Порез на додату вредност ......................................................................._________________ динара 

1.3.Укупна вредност радова  са ПДВ (1-17)................................................... ________________ динара 

 

 2. Радови на изградњи капеле у Кузмину II фаза изводиће се у складу са понудом понуђача и 

уговором о јавној набавци. 

 

3. Гарантни рок за изведене радове износи (минимум 24 месеца) ____ месеца од дана примопредаје 

радова. 

 

4. Рок за извођење радова износи (максимум 45 дана) _____ дана од дана увођења у посао.   

                    

5. Рок плаћања: Плаћање ће се вршити по пријему привремених и окончане ситуације у року 

до 45 дана од дана пријема истих.    

У овој набавци није дозвољено авансно плаћање. 

 

6. Споразумни смо да остајемо везани овом понудом (минимум 30 дана) _____ дана од дана 

отварања понуда. 

 

 

 

У _________________________ 

Дана: ______________________                                                               ПОНУЂАЧ 

                                                                         (М.П.)              ___________________________ 

                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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(Образац 2) 
 

5.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

          За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

Ред. 

Бр. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

Проценат набавке који је 

поверен подизвођачу (мах 

50%) 

ДЕО ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ  КОЈИ ВРШИ 

 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

    

 

  У _________________________ 

Датум:    _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                           ____________________________________ 

      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                       ______________________________ 

                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
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(Образац 3) 

 
5.2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Назив подизвођача 

 

Наслов и седиште подизвођача 
 

 

Одговорна особа 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

E-mail 
 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

ПДВ број подизвођача 
 

  

        ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

Датум:    _______________             ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                ___________________________________ 

     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

  __________________________ 

М.П. 

 

 

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
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(Образац 4) 

 

5.3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
  

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 

Понуђача 
 

Одговорно лице члана групе 

(потписник уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 

Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за 

сваког члана групе понуђача. 

 

Датум:    _______________                                   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                  _______________________________________ 

   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М.П. ___________________________________ 

                                                                      

 

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
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(Образац   5) 

6. СПЕЦИФИКАЦИЈА  РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – ЈН у отвореном поступку 

радова: Радови на изградњи капеле у Кузмину II фаза                      (број: 404-454/2018-V) 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 А. КАПЕЛА     

Р.Б. Опис радова  Ј.М. Количина Јединична 

цена 

Свега 

I ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ     

1. Ручни и машински ископ земље III  категорије за тротоаре. 

Ископ извести према пројекту и датим котама , 

 а дно нивелисати. Ископану земљу превести   на  депонију, 

удаљености до 10км. 

    

 У цену улазе  транспорт и рад.     

 Обрачун по м3. м3 5,00   

2. Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10цм, испод 

тротоара. 

Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино 

испланирати са толеранцијом по висини +/- 1 цм. 

    

 У цену улазе материјал, транспорт и рад.     

 Обрачун по м3. м3 5,00    

 УКУПНО  ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ  

      

II БЕТОНСКИ  РАДОВИ     

1. Бетонирање армирано бетонских стубова и серклажа,  бетоном 

МБ 30, у потребној оплати. У цену улази бетон, оплата, 

транспорт и рад. 

    

 Обрачун по м3 уграђеног бетона. м3 4.,50   

      

2. Израда и бетонирање полумонтажне ФЕРТ таванице (16+4), 

плоча дебљине д = 4 цм, бетоном МБ 30. Ослонце ребара 

изравнати цементним малтером.  Свако ребро мора да буде 

ослоњено минимум 5цм на ослонац и арматура препуштена још 

10цм. Поставити ребра за укрућење за распоне веће  од 

3м.Плочу и ребра армирати по пројекту и детаљима. Пре 

бетонирања извршити прање ослонаца Израдити оплату са 

подупирачима .Оплата мора да остане најмање 14 дана. 

Бетон уградити и неговати по прописима.  У цену улазе бетон, 

оплата, подупирачи, транспорт и рад. 

    

 Обрачун по м2 плоче. м2 43,00   

      

3. Бетонирање армирано бетонских греда, подвлака, серклажа, 

надвратника и надпрозорника бетоном МБ 30, у потребној 

оплати.Израдити оплату са подупирачима и греде армирати по 

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. 

Бетон уградити и неговати по прописима.   У цену улазе бетон, 

оплата, подупирачи, транспорт и рад. 

    

 Обрачун по м3. м3 5,50   

      

4. Израда тротоара-подлоге за бехатон око објекта дебљине 

д=10цм,бетоном МБ20. 

    

 Обрачун по м3 м3 3,50    
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 УКУПНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ     

      

III 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. 

    

 Обрачун по кг кг 2.346,00    

      

 УКУПНО  АРМИРАЧКИ  РАДОВИ     

      

IV ЗИДАРСКИ  РАДОВИ     

1. Зидање зидова, д=25 цм, пуном опеком у продужном   малтеру 

1:2:6. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и 

транспорт. 

    

 Обрачун по м3. м3 36,00   

      

2. Малтерисање плафона продужним малтером. 

Плафон испрскати два пута цементним млеком.  

Први слој -грунт справити са просејаним песком 

„јединицом“ и нанети на плафон.  

Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса 

муља и органских материја и нанети преко првог слоја.  

Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. 

Омалтерисане површине морају да буду равне, без прелома и 

таласа, а ивице оштре и праве.Малтер квасити да не дође до 

брзог сушења и "прегоревања". 

У цену улази и помоћна скела. 

м2 45,00   

      

3. Малтерисање унутрашњих зидова од опеке продужним 

малтером. 

Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати два 

пута цементним млеком.  

Први слој -грунт справити са просејаним песком 

„јединицом“ и нанети на плафон.  

Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса 

муља и органских материја и нанети преко првог слоја.  

Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. 

Омалтерисане површине морају да буду равне, без прелома и 

таласа, а ивице оштре и праве.Малтер квасити да не дође до 

брзог сушења и "прегоревања". 

У цену улази и помоћна скела. 

м2 200,00   

      

4. Израда армиране цементне кошуљице дебљине д = 5 цм, као 

подлоге за подове од керамичких плочица. Кошуљицу 

армирати челичним шулц плетивом Ф2мм, са окцима 50x50мм. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком 

„јединицом“, размере 1:3 и неговати је док не очврсне. 

    

 Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт,укључујући и 

шулц плетиво. 

    

 Обрачун по м2. 

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

м2 106,00    

V ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ     
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1 Набавка материјала и израда хоризонталне  хидроизолације 

преко бетонске подлоге и испод зидова, од хладног премаза 

битулитом и једног слоја кондора  4 са варењем 

преклопа.Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 

подлоге. Хладни премаз битулитом нанети четком или 

прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење 

битуменских трака извести загревањем траке пламеником са 

отвореним пламеном размекшавањем битуменске масе 

поврине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за 

подфлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 

по 10цм. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. 

    

 Обрачун по м2. м2 65,00    

      

 УКУПНО  ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ     

      

VI ЛИМАРСКИ  РАДОВИ     

1. Набавка материјала, израда и монтажа лежећих полукружних 

олука од алуминијумског бојеног  лима д=0,55мм, Ф15цм, 

развијене  ширине до 66цм заједно са носачима. 

Олуке извести по пројекту, детаљима и техничким условима за 

лимарске радове.  Ценом је обухваћен материјал, рад и 

транспорт. 

    

 Обрачун по м1. м1 44,00   

      

2. Набавка материјала и опшивање атике (заједно са спојем крова 

и атике) алуминијумским бојеним лимом, развијене ширине 

(РШ) до 120 цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу препустити за 

3цм.Испод лима поставити слој тер папира.Ценом је обухваћен 

материјал, рад и транспорт. 

    

 Обрачун по м1. м1 10,00   

      

3. Набавка материјала и опшивање споја лучних делова и крова 

алуминијумским бојеним лимом д=0,55мм, развијене ширине 

70цм 

    

 Обрачун по м1 м1 12,00   

      

4. Набавка материјала, израда и монтажа правоугаоних олучних 

цеви од алуминијумског бојеног лима д= 0,55мм, развијене 

ширине 40цм, заједно са спојевима са хоризонталним олуцима 

    

 Обрачун по м1 м1 29,00    

      

 УКУПНО  ЛИМАРСКИ  РАДОВИ     

      

VII ТЕСАРСКИ РАДОВИ     

1. Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа кровне 

конструкције од здраве и суве чамове грађе 

Кровну конструкцију израдити у свему према статичком 

прорачуну и детаљима. На местима ослонаца дрвених греда 

поставити слој крабероида и греде анкеровати. Урадити све 

прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах 

гвожђа, котви завртњева, кламфи .У кровну конструкцију улазе 

и ЛЛД греде које носе кровну конструкцију изнад трема, као и 

ЛЛД конструкција куполе, заједно са челичним везама Ценом 

је обухваћен сав материјал, транспорт и рад, сви елементи везе, 

као и израда статичког прорачуна и детаља за ЛЛД 

конструкцију. 
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 Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. м2 131,00   

      

2. Набавка и постављање дашчане оплате преко рогова. Оплату 

извести од даске дебљине 2,4мм; четинари друге класе. У цену 

урачунати сав потребан материјал (грађу и елементе везе ) као 

и сав потребан рад. 

    

 Обрачун по м2 изведеног подашчања крова м2 150,00   

      

3. Набавка и уградња паропропусне фолије преко укупне 

површине крова. Сваки ред преклопити мин.15цм преко већ 

постављеног реда. Наставке трака изводити смакнуто за 

50цм.У цену урачунати сав потребан материјал и рад. 

    

 Обрачун по м2 косе површине крова, без преклопа м2 119,00   

      

4. Набавка материјала и постављање контра летве 5/3, преко 

фолије у правцу рогова. У цену рачунати потребан материјал и 

рад. 

    

 Обрачун по м2 косе површине крова. м2 119,00   

      

5. Летвисање укупне кровне површине летвом 5/3 за покривање 

фалцованим црепом. 

    

 Обрачун по м2 косе површине крова. м2 119,00    

      

 УКУПНО   ТЕСАРСКИ РАДОВИ     

      

VIII КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ     

1. Набавка материјала  и покривање крова фалцованим црепом. 

Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. 

    

 Обрачун по м2 косе површине крова. м2 119,00   

      

2. Набавка материјала и покривање слемена ћерамидама, са 

заливањем цементним малтером.Ценом је обухваћен 

материјал, рад и транспорт. 

    

 Обрачун по м1 м1 41,00   

      

3. Покривање лучних кровних површина капеле алуминијумским 

бојеним лимом дебљине 0,6мм.Покривање извести по пројекту, 

детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој 

изолим траке која улази у цену покривања.Ценом је обухваћен 

материјал, рад и транспорт. 

    

 Обрачун по м2 покривене површине. м2 31,00    

      

 УКУПНО  КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ     

IX КЕРАМИЧАРСКИ   РАДОВИ     

 Набавка  материјала, постављање и фуговање  подне гранитне 

керамике  на слоју грађевинског лепка.  

Гранитну керамику I класе лепити лепком у слогу по избору 

инвеститора.  

Подлогу претходно припремити и полагање извести равно.  

Поред зидова извести соклу висине 15 цм  што улази у цену 

позиције. 

Постављене плочице фуговати и под очистити.  

Боја и величина плочица и боја фугомала по избору 

инвеститора. 

    

 Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.     
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 Обрачун по м2. м2 54,00    

      

 УКУПНО  КЕРАМИЧАРСКИ   РАДОВИ  

      

X ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ     

1. Полагање бехатона у песак. Бехатон поставити у слоју песка 

дебљине 5цм, правилно нивелисати и сложити у слогу по 

пројекту и детаљима. Спојнице испунити песком а плоче 

очистити. Бехатон се поставља на претходно избетонирану 

подлогу. У цену улази бехатон, подлога од песка , испуна 

спојница и набавка и уградња ивичњака  (дужина ивичњака 

51м) 

    

 Обрачун по м2 м2 59,00    

      

 УКУПНО  ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ  

   

XI СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ     

 Облагање  плафона куполе гипс картонским плочама ГКП 6 

мм(riflex ploce), на челичној подконструкцији. Челичну 

потконструкцију израдити од носивих и монтажних 

поцинкованих профила причвршћених за дрвену конструкцију 

куполе и обложити савитљивим гипс картонским плочама, по 

пројекту и упутству произвођача.  

Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству 

пројектанта. 

    

 Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт, 

као и сва потребна потконструкција. 

    

     

 Обрачун по м2. м2 24,00    

      

 УКУПНО  СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ  

      

XII МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ  РАДОВИ     

1. Глетовање фино малтерисаних зидова, плафона и гипс 

картонских  плафона, дисперзивним глетом.  

Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање.  

Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. 

Импрегнирати и превући дисперзивни глет три пута до 

постизања равне и глатке површине спремне за бојење. 

    

 Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.     

 Обрачун по м2. м2 222,00   

      

2. Бојење нових глетованих зидова и плафона,  полудисперзивном 

бојом по избору инвеститора.  

Све површине пребрусити и отпрашити. 

Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а 

затим бојити бојом први и други пут, односно до добијања 

равномерног тона. 

    

 Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт.     

 Обрачун по м2. м2 222,00    

      

 УКУПНО  МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ  РАДОВИ  

      

XIII ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ     
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1. Малтерисање спољашњих зидова од опеке продужним 

малтером у два слоја. 

Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати два 

пута цементним млеком.  

Први слој -грунт радити продужним малтером и справити са 

просејаним песком „јединицом“, нанети на зид и нарезати га. 

Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса 

муља и органских материја и нанети преко првог слоја.  

Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. 

Омалтерисане површине морају да буду равне, без прелома и 

таласа, а ивице оштре и праве.Малтер квасити да не дође до 

брзог сушења и "прегоревања". 

У цену улази и помоћна скела. 

    

 Обрачун по м2. м2 158,00   

      

2. Бојење фасаде фасадном бојом са растварачима (фасадекс, 

синтефас, фасакрил) са додатком камене ситнежи. 

    

 Обрачун по м2 м2 158,00    

      

  УКУПНО  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ  

   

XIV СТОЛАРСКИ  РАДОВИ     

1. Набавка и уградња једнокрилног ПВЦ прозора, димензија 

60*60цм, израђеног од високоотпорног ПВЦ-а,са  

шестокоморним профилима ојачаним челичним нерђајућим 

профилима.Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом, вулканизованом на угловима.Оков и боја прозора бели. 

Крила прозора застаклити термо flot стаклом 4+16+4мм и 

дихтовати ЕПДМ гумом. 

    

 Обрачун по ком. ком. 4,00   

      

2. Набавка и уградња једнокрилног ПВЦ прозора, димензија 

90*60цм, израђеног од високоотпорног ПВЦ-а,са  

шестокоморним профилима ојачаним челичним нерђајућим 

профилима.Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 

гумом, вулканизованом на угловима.Оков и боја прозора бели. 

Крила прозора застаклити термо flot стаклом 4+16+4мм и 

дихтовати ЕПДМ гумом. 

    

 Обрачун по ком. ком. 2,00   

      

3. Набавка и уградњадвокрилних застакљених ПВЦ врата, 

димензија 240*250цм, израђеног од високоотпорног ПВЦ-а,са  

шестокоморним профилима ојачаним челичним нерђајућим 

профилима.Врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, 

вулканизованом на угловима.Оков,брава са три кључа, три 

шарке и боја врата бели. Крила врата застаклити термо flot 

стаклом 4+16+4мм и дихтовати ЕПДМ гумом. 

    

 Обрачун по ком. ком. 1,00   

      

4. Набавка и уградња једнокрилних ПВЦ врата, димензија 

90*210+40цм, израђених од високоотпорног ПВЦ-а,са  

шестокоморним профилима ојачаним челичним нерђајућим 

профилима.Врата дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, 

вулканизованом на угловима.Оков, брава са два кључа, три 

шарке и боја врата- бели. 

    

 Обрачун по ком. ком. 2,00    
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 УКУПНО  СТОЛАРСКИ  РАДОВИ  

      

XV РАЗНИ  РАДОВИ     

1. Израда и монтажа градилишне табле ком. 1,00   

      

2. Завршно чишћење  објекта. 

Чишћењем су обухваћене све подне површине, површине 

прозора и врата, керамичких површина зидова, намештај, 

стаклене преграде итд. 

При чишћењу је забрањена употреба средстава која могу 

оштетити површине које се чисте. 

Плаћа се једном без обзира на број чишћења. 

    

 Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.     

 Обрачун по м2  површине објекта који се чисти. м2 80,00    

      

 УКУПНО  РАЗНИ  РАДОВИ  

      

  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ     

      

XVI ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧНИЦА И ОСВЕТ.     

1. Испорука и уградња вода за уземљење проводникомP-Y 

1x10mm2 од MSдо RTса увезивањем на оба краја и 

постављањем кутије мерног споја на зид испод слоја малтера 

м1 5,00   

      

2. Испорука и монтажа помоћне разводне табле (РТ)предвиђене 

за монтажу у зид,  израђене од изолационог материјала, за суве 

просторије, опремљене пртема једнополној шеми следећим 

уређајима и опремом : 

 трополни полужни прекидач 4G 25А, 400V, 1 ком. 

-аутоматски осигурач тип "В"-16А, 9 ком. 

-аутоматски осигурач тип "В"-10А, 4 ком. 

- четворополна струјна заштитна склопка 40/ 0,5А, 1 ком. 

-редне клеме RS 4x25,4x10mm2,комплет 2 ком. 

 ожичење и остали ситан непредвиђени мат 

    

 Обрачун се врши по ком.уграђене табле ком. 1,00   

      

3. Испорука и уградња напојног вода за монофазну утичницу 

проводником PP-Y 3X2,5мм2 са увезивањем на оба краја, 

постављеном по зиду испод малтера. 

м 100,00   

      

4. Испорука и уградња напојног вода за осветљење проводником 

PP-Y 3X1,5мм2 са увезивањем у светиљкама, разводним 

кутијама и прекидачима, постављеном по зиду и плафону 

испод малтера. 

м 160,00   

      

5. Испорука материјала и израда прикључног места за 

једноструку монофазну утичницу 230V,16A,у изведби за суве 

просторије IP 20, на већ постављену инсталацију 

    

 Обрачун се врши по комаду. ком. 10,00   

      

6. Испорука материјала и уградња прекидача у изведби за суве 

просторије , на већ постављену инсталацију; 

    

 једнополни IP20 ком. 3,00   

 двополни IP20 ком. 4,00   
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7. Испорука и уградња сијаличних арматура типа PA-15,ZA-15 са 

сијалицом 60W 

ком. 8,00   

      

8. Испорука и уградња напојног вода за паник осветљење 

проводником PP-Y 3X1,5мм2 са увезивањем у светиљкама, 

разводним кутијама и прекидачима, постављеном по зиду  

испод малтера. 

м 40,00   

      

9. Испорука и уградња паник светиљке са сопственим 

акумулатором, аутономија 3 сата и одговарајућим натписом 

типа: BNP P-118 са флуо сијалицом 18W 

ком. 5,00   

      

10. Испорука и уградња напојног вода за осветљење тоалета 

проводником PP-Y 3X1,5мм2 са увезивањем у светиљкама, 

разводним кутијама и прекидачима, постављеним  делом у ров 

у земљу делом по зиду у испод малтера. 

м 25,00   

      

11. Ситан, неспецифициран материјал пауш.    

      

12. Преглед и испитивање инсталације са израдом извештаја пауш.     

      

 УКУПНО   ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧ. И ОСВЕТЉ.     

      

XVII ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     

1. Испорука и монтажа прихватног вода на потпорама за 

ћерамиду и хватаљкама, поцинкованом траком FeZn 20*3мм, 

постављеном по слемену 

    

 Обрачун по м1 м1 20,00   

      

2. Испорука и монтажа спусног вода на потпорама за испод 

црепа, траком FeZn 20*3мм постављеном по косини крова 

м1 8,00   

      

3. Набавка и монтажа спусног вода на потпорама за зид фасаде, 

траком FeZn 20x3mm, постављеним по фасади 

м1 6,00   

      

4. Испорука и монтажа хватаљке крста од Ал.жице Ф8мм и 

неутралним(бронзаним) укрсним комадом трака-жица, 

просечне дужине 2м 

ком. 2,00   

      

5. Набавка и монтажа одвода у армирано бетонском стубу траком 

FeZn 25*4мм и укрсним комадом 60x60, просечне дужине 3м 

ком 4,00   

      

6. Испорука и монтажа кутије мерног споја са израдом мерно-

раставног споја и везом са темељним уземљивачем, траком 

FeZn 25*4мм у АБ стубу, дужине 3м и укрсним комадом 60x60 

ком 4,00   

      

7. Испорука материјала и израда веза са металним масама олука, 

покривача и опшивке, тракм FeZn 20*3мм извођењем металног 

споја 

ком 4,00   

      

8. Испитивање инсталације и атестирање пауш.     

 УКУПНО  ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

      

Р.Б. ВРСТА  РАДОВА   ИЗНОС 
 

      

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
 

II БЕТОНСКИ  РАДОВИ     
 

III АРМИРАЧКИ  РАДОВИ     
 

IV ЗИДАРСКИ  РАДОВИ     
 

V ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ     
 

VI ЛИМАРСКИ  РАДОВИ     
 

VII ТЕСАРСКИ РАДОВИ     
 

VIII КРОВОПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ     
 

IX КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
 

X ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     
 

XI СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ     
 

XII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ     
 

XIII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     
 

XIV СТОЛАРСКИ РАДОВИ     
 

XV РАЗНИ  РАДОВИ     
 

XVI УТИЧНИЦЕ И ОСВЕТЉЕЊА     
 

XVII ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     
 

      

      

 УКУПНО:  
 

 ПДВ 20%  
 

 СВЕГА:  
 

 

 

У ________________________ 

Дана: _____________________                           ПОНУЂАЧ 

 

                                 М.П.   ______________________                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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 (Образац 6)                                          
                                                                          Попуните и  печатом  и потписом  потврдите 

                                                                                                         да прихватате овај модел уговора 

  
 

7.  МОДЕЛ  УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – Радови на изградњи капеле у Кузмину II фаза 

 

закључен  између: 

1. Градске управе за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица,   ул. 

Светог Димитрија број 13, које заступа в.д. начелника Мирослав Јокић спец.крим,        ПИБ: 

105935357, МБ: 08898774, ЈБКЈС: 66999, шифра делатности: 84.11, у даљем текту Наручилац и 

 

2. _______________________________________ из _____________________________________ 

ул.______________________бр.______ које заступа ________________________________, 

ПИБ: ___________, МБ: _______________, шифра делатности: _______________, број текућег 

рачуна: ___________________ у даљем тексту Понуђач. 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 

68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке чији су предмет радови - Радови на 

изградњи капеле у Кузмину II фаза,  редни број 1.3.15; 

- да је Понуђач  дана ___ / ___ .2018. године доставио Понуду број _______________ од ___ / 

___.2018. године 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 Понуђачу. 

- да Понуђач у предметној јавној набавци наступа као представник групе понуђача коју чине: 

_______________________________________________________________________________ ;

- да Понуђач у предметној јавној набавци наступа са подизвођачима (у складу са својом 

понудом број _____________________ од ___________________) и то: 

______________________________________________________________________________ . 

 

 

Члан  1. 

 Предмет овог Уговора је извођење радова - Радови на изградњи капеле у Кузмину II 

фаза по спроведеном отвореном поступку јавне набавке у складу са спецификацијом и 

понудом Понуђача број ____ од __.__.2018. године. 

 

 

Члан 2. 

 Понуђач се обавезује да у корист Наручиоца изведе радове на изградњи капеле у 

Кузмину II фаза, у свему у складу са својом понудом број _____ од __.__.2018. године и 

важећим прописима  за област која је предмет набавке и то: 
 

- ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ, 

- БЕТОНСКЕ РАДОВЕ, 

- АРМИРАЧКЕ РАДОВЕ, 

- ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ, 

- ИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ, 

- ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ, 
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- ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ, 

- КРОВОПОКРИВАЧКЕ РАДОВЕ, 

- КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ, 

- ПОДОПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ, 

- СУВОМОНТАЖНЕ РАДОВЕ, 

- МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ, 

- ФАСАДЕРСКЕ РАДОВЕ, 

- СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ, 

- РАЗНЕ РАДОВЕ, 

- УТИЧНИЦЕ И ОСВЕТЉЕЊА, 

- ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА. 

 

 

Члан 3. 

Понуђач 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. 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да Понуђачу изврши исплату вредности за радова из члана 2. овог 

Уговора у износу од _________________ динара без ПДВ, као и на име пореза на додату 

вредност износ од  _____________ динара, што укупно износи  ______________ динара, са 

ПДВ-ом. 

Коначну вредност радова, уговорне стране ће утврдити након завршетка посла, 

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

Понуђача. 

Изведене радове Наручилац ће плаћати Понуђачу на основу привремених и окончане 

ситуације. Привремене ситуације Понуђач испоставља Наручиоцу у 6 примерака. 

Привремену ситуацију надзорни орган је дужан да овери у року од 3 дана, а Наручилац 

да исплати у року до 45 дана по пријему ситуације од Понуђача. 

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

дужан је да плати неспорни део у наведеном року. 

 Исплата ће бити извршена на рачун број _______________  код ______________банке. 

 

Члан 5. 

      За добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року Добављач се обавезује 

да даном закључења уговора односно након завршетка радова достави Наручиоцу једну 

регистровану, сопствену, соло, бланко меницу са картоном депонованих потписа и меничним 

овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопзиво, 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 уговорене 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци односно уновчиће меницу 

уколико добављач након завшетка радова у гарантном року од 24 месеца не буде испуњавао своје 

уговорене обавезе, или их не буде испуњавао квалитетно и савесно.   

 

Члан 6. 

 Понуђач је дужан да радове из члана 2. овог Уговора  заврши у року од (максимум 45)    

_____ дана од дана увођења у посао. 

 Уколико због неповољних временских услова Понуђач не буде у могућности да изводи 

радове одређени број дана, рок за извођење радова из става 1. овог члана продужава се за 

онолико дана за колико је Понуђач био спречен неповољним временским приликама да изводи 

радове. 
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Члан 7. 

 Понуђач се обавезује да за неоправдано кашњење у извршењу уговорених радова плати 

Наручиоцу на име уговорене казне 2 промила од вредности радова утврђене чланом 2. овог 

Уговора, за сваки дан неоправданог закашњења. Укупно обрачуната уговорена казна не може 

прећи износ од 5% од укупно уговорене вредности радова. 

 

Члан 8. 

 Наручилац је дужан да пре почетка извођења радова обавести Понуђача које ће лице 

бити надзорни орган. 

 Надзорни орган може да предузима радње у вези са извођењем радова из члана 2. овог 

Уговора, а нарочито да: 

 -   прати одржавање уговореног рока; 

 -   врши контролу квалитета изведених радова; 

 -   врши контролу уношења података у грађевински дневник; 

 -   координира рад појединих учесника у извођењу радова; 

 - непосредно учествује у изради коначног обрачуна и поступку примопредаје изведених 

радова. 

 

Члан 9. 

 Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора и рад надзорног органа из члана 

7. овог Уговора. 

 Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

 Понуђач је дужан да поступи по примедбама надзорног органа и да отклони недостатке 

на радовима у погледу којих су стављене примедбе, и то о свом трошку. 

 Под оправданим примедбама у смислу одредбе става 3. овог члана сматрају се примедбе 

учињене у циљу испуњавања уговорених обавеза. 

 

Члан 10. 

За свако одступање од техничке спецификације на основу које се изводе радови, 

односно за свако одступање од уговорених радова, Понуђач је дужан да о томе обавести 

Наручиоца и да тражи писану сагласност за та одступања. 

 

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. 

 

Понуђач је дужан да уз привремену / окончану ситуацију достави спецификацију свих 

радова из става 2. овог члана, коју треба да овери надзорни орган Наручиоца. 

 

 

Члан 11. 

 Понуђач је дужан да води грађевински дневник и грађевинску књигу. 

 Надзорни орган Наручиоца је дужан да овери грађевински дневник у року од 3 (три) 

дана од дана уписа промена у дневник, а ако то не учини у наведеном року, сматраће се да се 

сагласио са уписаним подацима. 
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 Понуђач има право да од Наручиоца захтева одговор на отворена питања везана за 

извођење уговорених радова. 

 Наручилац је дужан да преко свог надзорног органа Понуђачу даје одговоре на питања 

постављена путем грађевинског дневника. 

 Ако надзорни орган закасни у давању одговора, Понуђач има право да продужи рок за 

извођење оних радова на које је тражио упутство од Наручиоца, без наплате уговорене казне. 

 

Члан 12. 

 Понуђач радова гарантује Наручиоцу за квалитетно извођење свих уговорених радова, 

с тим да гарантни рок износи (минимум 24 месеца) ___ месеца, рачунајући од дана примопредаје 

изведених радова. 

 Понуђач је дужан да у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони све недостатке који 

су настали његовом кривицом, и то у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива 

Наручиоца, о свом трошку. 

  

Члан 13. 

Понуђач 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. 

Понуђач 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 законом и осталим одговарајућим 

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

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

из извођења предметних радова. 

 

Члан 14. 

Понуђач 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. 

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

обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја укључујући и пешачког и 

заштиту околине за време трајања извођења радова. 

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

градилишта и околине, укључујући и суседне објекте и саобраћајнице. 

 

Члан 15. 

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а почиње да се  

примењује  даном увођења у посао. 

            Уговорне стране потврђују да су Уговор пре потписивања прочитале, разумеле, да је 

њихова воља верно унета у текст овог Уговора и да исти у знак сагласности воља потписују. 

 

Члан  16. 

            За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

планирању и изградњи,  Закона о облигационим односима,  Посебне узансе о грађењу и други 

важећи прописи који регулишу ову област. 
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Члан  17. 

            Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове или неспоразуме који би могли 

да настану по овом Уговору решити споразумно, а у случају изостанка споразумног решења 

спор ће решити надлежни суд у Сремској Митровици. 

 

Члан  18. 

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 

3 (три) примерка. 
 

  

                 

 

               ЗА  ПОНУЂАЧА                                      ЗА НАРУЧИОЦА 

                                               

                             

________________________________                                _____________________________________ 

                                                                                                 в.д. начелника Мирослав Јокић, спец.крим.
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(Образац 7) 
На основу члана 39. став 1. и 77. став 4. Закона  о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ,  Комисија за јавне набавке у отвореном поступку 

наручиоца, припремила је понуђачима следећу: 

 

8.  И  З  Ј  А  В  У 

Којом (Понуђач)  _________________________________________из __________________ 

                                         ( име понуђача  - назив предузећа, радње из АПР ) 

са седиштем у ул. ______________________бр. _______, матични број__________________ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да : 

 Испуњавам све обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама,  који су утврђени конкурсном  документацијом  за ЈН у отвореном поступку 

број: 404-454/2018-V – Радови на изградњи капеле у Кузмину II фаза и то: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

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

 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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) брисан (Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“, бр. 68/2015) 

 

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

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

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

5) Кадровски капацитет 
- минимум једно лице са одговарајућом лиценцом и потврдом одговорног извођача 

грађевинских радова и то: дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401; или 

дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410; или 411 или 412 или 413 или 414 или 

415 или 418; или грађевински инжењер са лиценцом 700; или инжењер архитектуре са 

лиценцом 800; 

- минимум једно лице са одговарајућом лиценцом и потврдом одговорног извођача електро 

   радова и то: дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450; или електро инжењер 

   са лиценцом 750 или 850. 

Доказ: 

     Фотокопија одговарајућих појединачних образаца М или М3А којим се потврђује пријава, 

промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослене са пуним радним временом 

или  доказ о ангажовању - уговор о привременим и повременим пословима за лица ван радног 

односа сходно Закону о раду и копију важеће лиценце и потврде издате од стране ИКС за 

одговорног извођача радова. 

 

Пословни капацитет 

- Да је у претходне три календарске године (2015, 2016, 2017.) извео радове на објектима 

високоградње у минималном износу од 7.000.000,00 динара. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

  У ____________________                                                  ПОНУЂАЧ 

Дана, ________________ год. 

                 М.П.      

                                                                                                          ________________________ 

                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЈН бр. 404-454/2018-V-Конкурсна документација - Радови на изградњи капеле у Кузмину II фаза 

  36 од  40 страна 

 

(Образац 7а) 
На основу члана 39. став 1. и 77. став 4. Закона  о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , Комисија за јавне набавке у отвореном поступку 

наручиоца, припремила је понуђачима следећу: 

 

8.  И  З  Ј  А  В  У 

Којом (Подизвођач)  _________________________________________из __________________ 

                                                 ( име понуђача  - назив предузећа, радње из АПР ) 

са седиштем у ул. ______________________бр. _______, матични број__________________ 

под пуном   материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да : 

 Испуњавам све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су 

утврђени конкурсном документацијом за ЈН у отвореном поступку број: 404-454/2018-V 

– Радови на изградњи капеле у Кузмину II фаза и то: 

 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

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

 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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) брисан (Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“,бр. 68/2015) 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

  У ____________________                                                 ПОНУЂАЧ 

Дана, ________________ год. 

                 М.П.      

                                                                                                          ________________________ 

                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
      НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
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(Образац 8) 

 

 
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  (ЧЛАН 75.СТАВ 2. ЗЈН 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао 

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

условима рада и заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуда, у отвореном поступку јавне набавке радова 

број: 404-454/2018-V-– Радови на изградњи капеле у Кузмину II фаза. 

 

   

 

 

  У ____________________                                                  ПОНУЂАЧ 

Дана, ________________ год. 

                 М.П.      

                                                                                                          ________________________ 

                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси са подизвођачем изјава мора бити потписана и оверена печатом од 

стране овлашћеног лица подизвођача. 
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(Образац 9) 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр 124/12, 

14/15 и 68/2015) и чланом 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

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

РС", бр 29/13), Комисија за јавне набавке у отвореном поступку, наручиоца припремила је 

понуђачу: 

 

10. ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ   

 
У обрасцу трошкова припрема понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 

прибављања средстава обезбеђења. 

 

Ред. 

бр. 
Врста  трошкова Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

    

    

                                   УКУПНО:   

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

ČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA 

НАПОМЕНА: Достављање ове изјаве није обавезно 

 

 

У __________________________ 

Дана________________________ 

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

                                                                  

                                                                                                  М.П._________________________                                                                                               

( потпис овлашћеног лица ) 
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(Образац 10) 
  

        

          На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавне набавке у отвореном поступку наручиоца, предвидела је 

понуђачима следећу: 

 

 

11. ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Којом (Понуђач),  ___________________________________________из __________________ 

                                         ( име понуђача  - назив предузећа, радње из одгов. регистра ) 

са седиштем у ул. ______________________бр. _______, матични број__________________ 

 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

отвореном поступку јавне набавке, број: 404-454/2018-V - Радови на изградњи 

капеле у Кузмину II фаза поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 
 

 

 

У __________________________ 

Дана________________________ 

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

                                                                  

                                                                                                      М.П._________________________                                                                                                                                     

                                                                                                                 ( потпис овлашћеног лица ) 

 

 

 

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

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2) Закона. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 

 



 

 

(образац 11) 

12.ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - Радови на изградњи  

капеле у Кузмину II фаза - КОНТРОЛНИ ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУЂАЧА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У __________________________ 

 

Дана________________________ 

                                                                                                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

                                                                  

                                                                                                      М.П.__________________________                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                 ( потпис овлашћеног лица ) 
 

 

Ред. 

број 

Услов за учешће у отвореном поступку 

јавне набавке   

Документ који доказује испуњеност услова и орган који издаје Документ (попуњава 

понуђач) 

Да Не 

1. Типски обрасци конкурсне документације 

 

Образац 1 - Образац понуде из конкурсне  документације   

Образац 2 -  Изјава  о  подизвођачима  ако се ангажују   

Образац 3 -  Општи подаци о  подизвођачима  (ако се ангажују)   

Образац 4 -  Општи подаци о члану групе понуђача   

Образац 5 - Спецификација из  конкурсне  документације   

Образац 6 - Модел уговора из конкурсне  документације   

Образац 7 -   Изјава о испуњености и доказивању обавезних и додатних     

услова чл.75. и   76.  ЗЈН  из конкурсне документације 
  

Образац 7a -   Изјава подизвођача о испуњености и доказивању обавезних услова 

чл.75. из конкурсне документације 
  

Образац  8 - Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих 

прописа  из чл. 75., став 2. ЗЈН  из конкурсне документације 
  

Образац  9 - Образац трошкова припреме понуде   

Образац 10 - Изјава о независној понуди   

Образац 11 - Доказив. испуњ. услова из конкурсне документације   

 


