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 На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 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. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 586 од 09.07.2018. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 587 од 10.07.2018. године сачињена је 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

За ЈНМВ бр. 17/18 

 радови – Реконструкција и адаптација помоћног објекта у РЈ 

 

 
 
Конкурсна документација садржи: 

 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Опис предмета набавке са обрасцем структуре цене 5 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
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VIII Образац трошкова припреме понуде 30 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац  

Адреса: Алексинац, улица Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац 

Интернет страница: www.gcjelenac.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јанве набавке мале вредности. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 17/18 су радови – Реконструкција и адаптација 

помоћног објекта у РЈ Тешица 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт:  
Лице за контакт: Милан Матејић - службеник за јавне набавке 

Електронска пошта: javne.nabavke@gcjelenac.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:javne.nabavke@gcjelenac.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 17/18 су радови – Реконструкција и адаптација 

помоћног објекта у РЈ Тешица 

 
2. Назив и ознака из општег речника набавки 

45000000 - грађевински радови  
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III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Све цене изразити у РСД без ПДВ. Понуђачи који нису у систему ПДВ-а, приказују само 

једну цену. 

Максимални рок за завршетак радова износи 90 (деведесет) календарских дана. 

Обилазак локације је обавезан за све понуђаче. Потврда о обиласку локације оверена од 

овлашћеног представника наручиоца је обавезни део понуде. Представници понуђача су 

обавезни да најаве обилазак локације најкасније дан раније од предвиђеног дана за 

обилазак локације. Последњег дана рока за подношење понуде није дозвољено 

реализовати обилазак локације. 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ 

РАДОВИ 

       

             

 

 ОПИС 

РАДОВА 

  

 

КОЛ.  ЦЕНА/Ј.

М БЕЗ 

ПДВ-А 

 УКУПН

А ЦЕНА 

БЕЗ 

ПДВ 

УКУП

НА 

ЦЕНА 

СА 

ПДВ 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ  

1 Priprema gradilišta sa isklјučenjem 

električne struje na objektu, izrada 

zaštitne ograde oko objekta 

pauš 1,00 x  =  

2 Demontaža opšivka,horizontalnih i 

vertikalnih oluka i odvoz na deponiju. 

Obračun po m1. 

m1 86,00 x  =  

3 Skidanje krovnog pokrivača od TR 

lima sa odvozom na deponiju do 10 

km daljine. Obračun po m2 kose 

površine. 

       

m2 340,00 x  =  

4 Skidanje postojeće čelične tavanske 

konstrukcije sa podkonstrukcijom i 

skladiranje u krugu gradilišta. 

Obračun po m2. 

       

m2 330,00 x  =  

5 Rušenje zidova dz=20cm od pune 

opeke  sa utovarom i  izvoženjem na 

deponiju na daljinu do 10 km. 

Obračun po m3. 

       

m3 47 x  =  

6 Rušenje pregradnih zidova dz=10 i 

12cm od pune opeke i bloka sa 

utovarom i  izvoženjem na deponiju 

na daljinu do 10 km. Obračun po m2. 

       

m2 25 x  =  

7 Rušenje horizontalnih i vertikalnih 

serklaža, temeljnih greda i temeljnih 

stopa od armiranog betona sa 

utovarom šuta i  voženjem na 

deponiju na daljinu do 10 km. 

Obračun po m3. 

       

m3 51 x  =  

8 Rušenje samostalnih dimnjaka sa 

odvozom šuta na deponiju. Obračun 

po komadu. 

kom 1,00 x  =  
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9 Demontaža prozora i skadiranje u 

krugu gradilišta. 

       

  dim 118/115 kom 8,00 x  =  

  dim 175/115 kom 1,00 x  =  

  dim 100/40 kom 1,00 x  =  

  dim 110/80 kom 1,00 x  =  

10 Demontaža ulaznih vrata i skadiranje 

u krugu gradilišta. 

       

  dim 280/260 kom 1,00 x  =  

  dim 85/210 kom 5,00      

  dim 90/210 kom 1,00      

11 Rušenje postojećih podova na tlu.  U 

cenu je uračunata demontaža 

cementne košuljice i AB ploče sa 

odvoženjem šuta na deponiju do 10 

km. Obračun po m2. 

m2 250,00 x  =  

12 Demontaža postojećeg brodskog poda 

sa odvoženjem šuta na deponiju do 

10km. Obračun po m2. 

m2 70,00 x  =  

13 Rušenje postojećeg trotoara sa 

jugozapadne strane objekta. 

Pozicijom je obuhvaćeno i utovar i 

odvožehnje šuta na deponiju do 

10km. Obraćun po m2. 

m2 43,00 x  =  

 Укупно рушење и демонтажа (без 

пдв): 

    = 

             

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        

1 Mašinski iskop zemlje III  kat. za 

trakaste temlje  sa odvoženjem viška 

zemlje na deponiju. Obračun po m3 

zemlje u zbijenom stanju. 

m3 61,00 x  =  

2 Nabavka, dovoz materijala i izrada 

tampona od šljunka ispod temelja i 

ploče na tlu debljine d=10cm. 

Obračun po m2.  

m2 320,00 x  =  

3 Nabavka, dovoz materijala i izrada 

tampona od šljunka ispod trotoara na 

jugozapadnoj strani objekta u debljini 

d=10cm. Obračun po m2. 

m2 60,50 x  =  

4 Nasipanje i nabijanje zemlje oko 

temelja . Obračun po m3. 

m3 22,00 x  =  

 Укупно земљани радови (без 

ПДВ): 

    =  

             

III   ЗИДАРСКИ РАДОВИ        

1 Nabavka materijala, zidanje zidova 

od giter blokova d=25cm u 

produžnom malteru. Obračun po m3. 

m3 73,00 x  =  

2 Zidanje ventilacionih kanala 

ventilacionim blokom 41/25cm u 

produžnom malteru. Obračun po m1. 

m1 13,00 x  =  

 Укупно зидарски радови (без 

ПДВ) 

    =  
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IV   БЕТ. И АРМ. БЕТОНСКИ 

РАДОВИ 

       

1 Nabavka i ugradnja betona MB 30 za 

temelje u delimičnoj oplati. Obračun 

po m3.  

m3 33,50 x  =  

2 Nabavka i ugradnja betona MB 30 za 

temeljne zidove u dvostranoj oplati. 

Obračun po m3.  

m3 11,00 x  =  

3 Nabavka i ugradnja betona MB 30 za 

izradu greda, horizontalnih serklaža, 

nadvratnika i nadprozornika u 

potrebnoj oplati. Obračun po m3. 

m3 10,50 x  =  

4 Nabavka i ugradnja betona MB 30 za 

izradu stubova  i vertikalnih serklaža 

u potrebnoj oplati. Obračun po m3. 

m3 5,70 x  =  

5 Izrada medj.konstrukcije tipa Fert 

16+4 u potrebnoj oplati na 

tavanici.Obračun po m2. 

m2 250,00 x  =  

6 Betoniranje podova u prizemlju 

d=10cm MB 30. U cenu uračunati i 

potrebnu armaturu MA Q131 . 

Betonirati podove u hodniku, čajnoj 

kuhinji, portirnici, sanitarijama i 

ostavi uz portirnicu. Takođe je 

potrebno betonirati podove u 

ostavana gde je predhodno obijeno za 

izradu temelja samaca.  Obračun po 

m2. 

m2 135,00 x  =  

7 Izrada oplate i betoniranje kaplame 

MB 30. Obračun po m3. 

m3 1,70 x  =  

8 Izrada cementne košulјice 

oplemenjenu polimernim vezivima 

(fiber vlakna) d=4cm. Obračun po 

m3. 

m2 135,00 x  =  

9 Izrada oplate i betoniranje trotoara sa 

jugozapadne strane objekta. Obračun 

po m2. 

m2 60,50 x  =  

10 Izrada i betoniranje betonskih rampi i 

podesta ispred ulaznih vrata. Podest 

d=10cm, rampa d=0-10cm. Obračun 

po m2. 

m2 13,00 x  =  

11 Betoniranje kape od AB MB 30 u 

glatkoj oplati za ventilacione kanale, 

veličine 60/40 cm. Obračun po kom. 

kom 2,00 x  =  

 Укупно бетонски  радови (без 

ПДВ): 

    =  

             

V  АРМИРАЧКИ РАДОВИ        

             

1 Nabavka  obrada i  montaza potrebne 

armature. RA, GA, MA. Obračun po 

kg. 

kg. 4310,00 x  =  
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 Укупно армирачки  радови (без 

ПДВ): 

    =  

             

VI  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ        

1 Nabavka materijala i izrada 

horizontalne hidroizolacije na bazi 

cementnih premaza. Obračun po m2. 

m2 135,00 x  =  

2 Nabavka materijala i izrada 

horizontalne hidroizolacije ispod 

zidova na bazi cementnih premaza. 

Obračun po m2. 

m2 6,00 x  =  

3 Nabavka        materijala        i        

izrada termoizolacije poda prizemlјa, 

pločama     od tvrdopresovanog 

stirodura d=2 cm , preko kojih 

postaviti PVC foliju. Obračun po m2 

kompletne pozicije.  

m2 135,00 x  =  

 Укупно изолатерски радови (без 

ПДВ): 

    =  

             

VII  ТЕСАРСКИ   РАДОВИ        

1 Izrada i montaža drvene krovne 

konstrukcije, raspona 9,0 m od 

čamove građe 2. klase, po sistemu 

krovne vešalјke (u svemu prema 

projektu  i proračunu). Uraditi sve 

propisane tesarske veze krovnih 

elemenata. Obračun po m2. 

m2 300,50 x  =  

2 Letvisanje krova čamovim letvicama 

3/5 cm za pokrivač od falcovanog 

crepa.  Obračun po m2 kose površine. 

m2 350,00 x  =  

 Укупно тесарски  радови (без 

ПДВ): 

    =  

             

VIII  КРОВОПОКРИВАЧКИ   

РАДОВИ 

       

1 Nabavka i postavlјanje krovnog 

pokrivača od falcovanog crepa. 

Obračun po m2 kose površine. 

m2 350,00 x  =  

2 Nabavka i postavlјanje žlebnjaka u 

produžnom malteru. Obračun po m1. 

m1 30,00 x  =  

 Укупно кровопокривачки  

радови (без ПДВ): 

    =  

             

IX   ЛИМАРСКИ РАДОВИ        

1 Izrada i montaza visećih oluka RS 

60cm od poc.lima 

m1 62,00 x  =  

2 Izrada i montaza vertikalnih oluka od 

poc.lima 

m1 21,00 x  =  

3 Izrada i montaza vetar lajsne RS 

55cm 

m1 22,50 x  =  
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4 Izrada i montaza solbanaka ispod 

prozora.  

m1 7,50 x  =  

5 Nabavka i ugradnja štucni za 

ventilaciju 

kom 3,00 x  =  

 Укупно лимарски радови (без 

ПДВ-а) 

    =  

             

X  СТОЛАРСКИ РАДОВИ        

1 Nabavka i ugradnja vrata  od 

šestokomornih PVC profila. Vrata 

snabdeti potrebnim okovom. Spoj 

između vrata i zida ispuniti 

ekspandiranom penom. Obračun po 

komadu.  

       

  II dim 140/210 kom 1,00 x  =  

2 Nabavka, transport i ugradnja 

unutrašnjih jednokrilnih, šperovanih 

vrata u drvenom štoku. Vrata snabdeti 

potrebnim okovom. Spoj između 

vrata i zida ispuniti ekspandiranom 

penom. Obračun po komadu.  

       

  III dim 100/205 kom 2,00 x  =  

3 Vraćanje demontiranih prozora i vrata 

od PVC profila na novosagrađenim 

spoljašnjim zidovima 

       

  vrata dim  90/210 kom 4,00 x  =  

  prozor dim 120/120 kom 4,00 x  =  

 Укупно столарски радови (без 

ПДВ): 

    =  

             

             

XI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ        

1 Popločavanje podova keramičkim 

pločicama  I klase po izboru 

investitora. Pločice polagati u 

cementnom malteru ili na lepku za 

pločice i to na otvorenu fugu 2 cm. 

Obračun po m2. 

m2 135,00 x  =  

 Укупно керамичарски радови 

(без ПДВ): 

    =  

             

             

             

             

Рекапитулација: 

               

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, 

РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

        =  

2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         =  

3.  ЗИДАРСКИ РАДОВИ         =  

4.   БЕТ. И АРМ. БЕТОНСКИ 

РАДОВИ 

        =    

5.  АРМИРАЧКИ РАДОВИ         =  
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6.  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ         =  

7.  ТЕСАРСКИ   РАДОВИ         =  

8.  КРОВОПОКРИВАЧКИ   РАДОВИ         =  

9.   ЛИМАРСКИ РАДОВИ         =  

10.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ         =  

11. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         =  

                         

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ         =  

        цена је без ПДВ-а  

 

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 
 

ПДВ _____% 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. 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: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда: 

 

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани 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: 

Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

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

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

 

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

 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
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обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ: 

Попуњена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације. Изјава 

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

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

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

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

 

1) Услов: Да понуђач  располаже неопходним финансијским капацитетом, потребно је 

је да је понуђач у претходне две извештајне године (2016. и 2017.) имао укупне  

приходе од обављања делатности која је предмет јавне набавке у вредности од 

најмање 10.000.000,00 динара (укупно за све године без ПДВ-а). 

 

Доказ: 

Извештај о бонитету, издат од стране надлежног органа за последње две извештајне 

године или биланс стања. 

Овај доказ, односно услов понуђач треба да испуни самостално у случају да 

понуду подноси самостално или са подизвођачем, док код заједничког наступа у 

групи понуђача,  услов испуњавају кумулативно сви учесници. 

 

2) Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, потребно је да је 

понуђач у последње две године (2017 и 2016. година) обавио најмање 1 посао у 

вредности процењене вредности предмета ове јавне набавке - најмање вредности 

4.991.667,00 динара без ПДВ-а. 

 

Доказ: 

Понуђач као доказ за испуњеност овог услова подноси фотокопију уговора о извођењу 

радова или референц листу са овереном потврдом наручилаца о вредности извршених 

уговора. 

Овај доказ, односно услов понуђач треба да испуни самостално у случају да 

понуду подноси самостално или са подизвођачем, док код заједничког наступа у 

групи понуђача,  услов испуњавају кумулативно сви учесници. 

 

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тачка 1 - 4 Закона за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Испуњеност услова да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке. 

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

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

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

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

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
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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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре нису дужни да подносе доказе о испуњености обавезних услова из 

чл.  75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона. 

 

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

уместо доказа, приложити писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником  или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 

тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата  по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 

то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 
 

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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности радова - Реконструкција и адаптација помоћног 

објекта у РЈ Тешица, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

 Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе када има седиште на њеној територији); 

 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

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

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________________________ 

у поступку јавне набавке мале вредности радова - Реконструкција и адаптација помоћног 

објекта у РЈ Тешица, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

• Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуде; 

• Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Понуђач_________________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности радова - Реконструкција и адаптација помоћног 

објекта у РЈ Тешица поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 

језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 

документа на српски језик. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

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

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

први пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу:  

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, 

Алексинац, ул. Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку мале вредности - радови - Реконструкција и адаптација помоћног 

објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.07.2018. 

године у 10,30 часова. 

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

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

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

пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. 

    
Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, потписан и печатиран образац понуде; 

 Попуњен образац структуре цене 

 Попуњен, потписан и печатиран модел Уговора; 

 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о независној понуди; 

 Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве понуђача о испуњености 

услова из чл. 75. Закона; 

 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 

75. став 2. Закона; 

 Доказ финансијског капацитета; 

 Доказ пословног капацитета; 

 Потврда о обиласку терена оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

 

 

3. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5.  Начин измене, допуне и опозива понуде 
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа социјалне 

заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, Момчила Поповића 

бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком: 

,,Измена понуде за јавну набавку мале вредности - радови - Реконструкција и 

адаптација помоћног објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ“, 

  или 

 „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - радови - Реконструкција и 

адаптација помоћног објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ“,  

  или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - радови - Реконструкција и 

адаптација помоћног објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ“,  

  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности - радови - 

Реконструкција и адаптација помоћног објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

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

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

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

своју понуду. 

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

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

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

 

7. Понуда са подизвођачем 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

набавци.  

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

наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. 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: 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Носилац посла је дужан да: 

1.  На Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача; 

2.  За сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова у складу 

са чланом 80. Закона. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

 Први део плаћања се врши по испостављеној привременој ситуацији у року од 45 

дана од дана започињања радова, а други део по окончању свих радова и њихове  

целовите спремности за употребу, кроз окончану ситуацију. Рок плаћања је до 

максималних 45 дана од дана испостављања ситуација.  

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 Понуђачи не могу да захтевају аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока за извршење радова 

 

Рок за извршење радова одређују понуђачи својим понудама. 

Максимални рок за завршетак радова износи 90 (деведесет) календарских дана. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

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

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

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

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

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

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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

чланом 92. Закона. 

 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе 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 се могу добити у Пореској управи Министарства надлежног 

за финансије. 

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

средине и у Министарству надлежном за послове пољопривреде и заштите животне 
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средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

надлежном за питања  рада, запошљавања, борачка и социјална питања. 

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, 

Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац или путем електронске поште на 

javne.nabavke@gcjelenac.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

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

информације или појашњења конкурсне документације“ 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

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

Закона. 

 

13. 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 (у складу са чланом 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.  

 

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на 

списку негативних референци 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

mailto:javne.nabavke@gcjelenac.com
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посла мора да се продужи. 

 

15. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија биће дужан да у року од 8 (осам) 

дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу као гаранцију за добро 

извршење посла.  

Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 

уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла 

и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а. 

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

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 

са потписом или потписима са картона депонованих потписа.  

 

Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока 

извршења предметне набавке. 

 
 

16. Врста критеријума за доделу уговора 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 

 

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

  
19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

 

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

или пословно удружење у њихово име.  
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно Наручиоцу, електронском поштом на: 

javne.nabavke@gcjelenac.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, 

Алексинац, Момчила Поповића бр.156., 18220 Алексинац. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

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

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

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, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

(пет) дана од дана пријема одлуке.  

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

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 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.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 138 - 167. Закона. 

 

21. Рок у којем ће бити закључен уговор 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:javne.nabavke@gcjelenac.com
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр __________ од _______2018. године за јавну набавку мале вредности – радови 

Реконструкција и адаптација помоћног објекта у РЈ Тешица 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора, 

функција 

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

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

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

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

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

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

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

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

понуди. 
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 5. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ - 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА У РЈ ТЕШИЦА 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Гарантни рок  

 

 

 

Рок за извршење радова (максимално 90 

календарских дана) 

 

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач 

             М. П.  

    __________________________                                             _____________________ 

  

  

 

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

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

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

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

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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НАПОМЕНА: Обавезно је попунити, потписати и печатирати модел уговора. 

 
VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Установа социјалне заштите 

Геронтолошки центар "Јеленац"     

            Алексинац 

Број: ______ 

Датум: _______ 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Закључен дана _________2018. године 

између: 

 

1. Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац (у даљем 

тексту НАРУЧИЛАЦ) кога заступа директор Драган Веселиновић сa једне стране, 

Адреса: Алексинац, ул. Момчила Поповића бр. 156, 18220 Алексинац 

ПИБ: 100313312 

Матични број: 0787556 

Текући рачун: 840-597667-75 

 

и 

 

2.  _______________________________________________________ (у даљем тексту: 

ИЗВОЂАЧ) кога заступа ____________________________________________________ са 

друге стране  

Адреса: _____________________________________________________ 

ПИБ: ____________________ 

Матични број: ______________ 

Текући рачун: ___________________ 

Контакт телефон: ________________ 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора су радови у вези са спроведеним поступком јавне набавке мале 

вредности бр. 17/18  -  Реконструкција и адаптација помоћног објекта у РЈ Тешица. 

Члан 2. 

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове из члана 1. овог Уговора, а у 

свему према својој понуди бр. ________ од ____________.  Укупна цена понуде без ПДВ-а 

износи __________ РСД, а са обрачунатим ПДВ-ом  износи __________ РСД. 

Цена обухвата вредност рада, материјала, услуга, трошкове организације градилишта, 

осигурања и све остале зависне трошкове неопходне за извршење предметних радова. 

 

Члан 3. 
Први део плаћања се врши по испостављеној привременој ситуацији у року од 45 дана од 

дана започињања радова, а други део по окончању свих радова и њихове спремности за 

употребу, кроз окончану ситуацију. Рок плаћања је до максимално 45 дана од дана 

испостављања ситуација.  

Извођач не може тражити аванс. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача. 

 

Члан 4. 
Радове из члана 1. овог Уговора, Извођач је дужан да изврши у року од _____ дана од дана 

увођења у посао од стране Наручиоца. 
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Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за технички 

преглед, што Надзорни орган константује грађевинским дневником. 

У случају да Извођач није у могућности да поштује предвиђени рок за завршетак радова, 

обавезан је да уведе више извршилаца, без права да захтева повећање трошкова и посебне 

накнаде. 

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања 

ванредних догађаја (временске прилике и сл.), који се у време закључења уговора нису 

могли предвидети и за које Извођач није крив. Наступање, трајање и престанак ванредних 

догађаја и околности Извођач уписује у грађевински дневник и о тим околностима 

писмено извештава Наручиоца. 

Члан 5. 

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

техничким прописима, описом предмета набавке из конкурсне документације и овим 

уговором. 

Извођач се обавезује : 

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

врсту посла и у року.  

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

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права 

на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

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

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

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

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

кориснику и Наручиоцу;            

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

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

који регулишу ову област; 

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

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

изврши поправку или поновно извођење радова; 

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

спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа Надзорног органа радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 

дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 

Члан 6. 

Извођач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора достави бланко 

сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла.  

Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 

уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла 

и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а. 

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

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 

са потписом или потписима са картона депонованих потписа.  

Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока 



 

29 

извршења предметне набавке. 

 

Члан 7. 

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза 

Извођача одређивањем Надзорног органа. Наручилац ће обавестити Извођача о одређеном 

Надзорном органу, у року од 3 (три) дана од дана одређивања. 

Надзорни орган је дужан да без одлагања уведе Извођача у посао, по закључењу уговора. 

 

Члан 8. 

Све измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у писаној форми уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 9. 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу. 

 

 

Члан 10. 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 11. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац и Извођач 

задржавају по 3 (три) примерака. 

 

      ИЗВОЂАЧ :                                                                                      НАРУЧИЛАЦ: 

                                                                                                                    ДИРЕКТОР, 

    ________________                                                                       Драган Веселиновић        
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________ 

________________________________________________________, доставља укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ даје:  

 

                                                         (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности – радови - Реконструкција и адаптација помоћног 

објекта у РЈ Тешица поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу 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. 
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X  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА 

 

 

 

ПОТВРДА 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по претходној пријави коју је поднео Наручиоцу и 

обавештењу Наручиоца, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет 

јавне набавке и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.  

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је обавезан који понуђачи морају да испуне како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно 

овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. 

 

 
 
 
 

 


