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 На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” , бр.124/2012, 
14/2015 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 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 поступка јавне набавке бр. 
404 од 20.07.2017.год. и Решења о образовању комисије , бр 405 од 20.07.2017.год., 
припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку – Унапређење енергетске ефикасности 

вртића „Дечја радост“ 
ЈН бр. 5/2017 

 Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3 

III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 3 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6 

V КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА 10 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 10 

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 21 

Образац 1. Образац понуде 21 

Образац 2. Општи подаци о понуђачу 23 

Образац 3. Општи подаци  о члану групе понуђача 24 

Образац 4. Изјава понуђача да не наступа са подизвиђачем 25 

Образац 5. Општи подаци о подизвођачу 26 

Образац 6. Изјава понуђача о посети локације 27 

Образац 7. Изјава о одговорном извођачу радова 28 

Образац 8. Списак изведених радова 29 

Образац 9. Потврда о реализацији уговора 30 

Образац 10. Изјава о привављању полисе осигурања 31 

Образац 11. Изјава о расположивости техничке опреме 32 

Образац 12. Модел уговора  33 

Образац 13. Предмер и предрачун 41 

Образац 14. Изјава понуђача да  је упознат са техничком документацијом 47 

Образац 15. Трошкови припреме понуде 48 

Образац 16. Изјава о независној понуди 49 

Образац 17. Изјава о поштовању важећих  прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине 50 

Образац 18. Структура цене и упутство  за попуњавање 51 

Образац 19. Менично овлашћење за озбиљност понуде 52 
 
Напомена: 
 Конкурсна документација укупно броји 52 стране и свака страна конкурсне 
документације означена је редним бројем (од 1 до 52). 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
4. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Предпколска установа „Милка Диманић“  
Адреса: 12.бригаде 34, 16210 Власотинце 
Интернет страница: www.predskolska-mdimanic.edu.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 Предметна јавна набавка се спроводи отвореном поступку у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 Предмет јавне набавкe ЈН бр. 5/2017 је набавка радова  на  унапређењу 
енергетске ефикасности вртића “Дечја радост“у Власотинцу 
 
4. Циљ поступка 
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о радовима на 
унапређењу енергетске ефикасности вртића “Дечја радост“у Власотинцу 
 
4. Контакт лице: 
Лице за контакт: Душанка Стојановић, сарадник за јавне набавке 
Телефон: 016/875-425,  
 Е-маил: milkadimanic@yahoo.com 
 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
 Предмет јавне набавке JН бр. 5/2017 је набавка радова  на унапређењу 
енергетске ефикасности вртића “Дечја радост“у Власотинцу 
 Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки: 45454000 – Радови на 
реконструкцији 
 
2. Партије 
 
 Набавка није обликована по партијама. 
 
III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Детаљан опис и разрада предмета набавке садржан је у  Идејном пројекту за 
адаптацију предшколске установе „Дечја радост“ Власотинце. 

Сви заинтересовани понуђачи који желе да остваре увид у Идејни пројекат за 
адаптацију предшколске установе „Дечја радост“ број 08/2016 „ Нешко пројектни биро“, то 
могу учинити сваким радним даном (понедељак- петак, од 07:30 до 14:30 часова), а свој 
долазак могу да најаве на телефонски број 016/875-425, радним даном од 07:30-14,00 
часова, или на е-mail адресу: milkadimanic@yahoo.com.  

Сагласно чл. 23. ЗЈН лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми 
конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице не може 
наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима 
или подизвођачима приликом припремања понуде. Наручилац ће одбити понуду у 
наведном случају иако је понуђач, непосредно или посредно дао, понудио или ставио у 
изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који 
начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке. 

 
OПШTИ ДEO 
Нa oснoву пoтрeбe инвeститoрa и прojeктнoг зaдaткa урaђeн je прojeкaт aрхитeктурe 
aдaптaциje прeдшкoлскe устaнoвe „Дeчja Рaдoст“ Влaсoтинцe, нa КП 3041 КO Влaсoтинцe 
вaрoш. 
Пoлaзнa дoкумeнтaциja зa изрaду идejнoг рeшeњa je. 
1. Прojeктни зaдaтaк 

http://www.predskolska-mdimanic.edu.rs
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2. Кoпиja плaнa бр.953-1/2016-102 издaтa 11.07.2016.гoд. 
3. Прeпис листa нeпoкрeтнoсти брoj 5459, К.O. Влaсoтинцe вaрoш, издaт 11.07.2016.гoд. 
 
ЛOКAЦИJA И НAMEНA OБJEКTA 
Пoстojeћи oбjeкaт je рaдjeн нa пaрцeли нeпрaвилнoг oбликa кoja излaзи нa двe улицe.Teрeн 
je рaвaн. Oбjeкaт je сaгрaђeн нa КП.бр. 3041 КO Влaсoтинцe вaрoш. Нa пaрцeли пoстoje 
двa oбjeктa спojeнa кoридoрскoм спрaтнoм вeзoм “нa лaкaт“. Oбa oбjeктa су спрaтнa сa 
дoдaтнo дeнивeлисaним прoстoриjaмa у eтaжaмa. 
Нa дaтoj пaрцeли je у плaну aдaптaциja пoстojeћe згрaдe прeдшкoлскe устaнoвe„Дeчja 
Рaдoст“ aдaптaциjoм ниje прeдвиђeнo пoвeћaњe гaбaритa и вoлумeнa oбjeктa.Примaрнa и 
jeдинa нaмeнa прeдмeтнoг oбjeктa je прeдшкoлскo oбрaзoвaњe. 
 
ФУНКЦИOНAЛНA OРГAНИЗAЦИJA OБJEКTA 
Улaз у oбjeкaт je из улицe Вaсe Чaрaпићa. Дeo oбjeктa oрjeнтисaн сa сeвeрнe стрaнe 
пaрцeлe сaстojи сe oд хoдникa и групних сoбa сa сaнитaрним чвoрoвимa. У склoпу oвoг дeлa 
oбjeктa je и aдминистрaтивни дeo, кao и стeпeнишни прoстoр кojи пoвeзуje призeмљe и 
спрaт. 
Групнe прoстoриje зa бoрaвaк дeцe су oрjeнтисaнe прeмa jугу. У призeмљу су смeштeнe 
прoстoриje зa вeшeрaj, прeглeд дeцe, кao и тeрeтни лифт. Нa спрaту су групнe прoстoриje 
тaкoђe oрjeнтисaнe прeмa jугу. Сaнитaрни чвoрoви су вeзaни уз групнe прoстoриje. 
Aдминистрaциja нa спрaту je пoдeљeнa нa двa дeлa мeђусoбнo пoвeзaних хoдникoм. 
Други дeo oбjeктa oрjeнтисaн нa jужнoj стрaни пaрцeлe, сaстojи сe oд хoдникa, сaлe и 
кухињскoг блoкa. У склoпу oвoг дeлa oбjeктa je и кoтлaрницa, кao и вeшeрaj. Призeмни дeo и 
спрaт су пoвeзaни стeпeништeм. Нa спрaту су смeштeни групнa сoбa сa сaнитaрним чвoрoм, 
прoстoриja зa упрaвникa и aрхиву. Oбjeкaт je у пoтпунoсти зaвршeн и кoристи сe кao 
прeдшкoлскa згрaдa.Укупнa кoриснa пoвршинa oбjeктa je П=1292,66м2. У oбjeкту су у 
пoтпунoсти урaђeнe eлeктрoинстaлaциje и инстaлaциja вoдoвoдa и кaнaлизaциje. 
 
КOНСTРУКЦИJA 
Систeм грaдњe цeлoкупнoг oбjeктa je мaсивни-зидaни, oсим дeлa oбjeктa гдe je смeштeнa 
вишeнaмeнскa сaлa, кojи je рaђeн oд чeличнe кoнструкциje. Прojeктoм aдaптaциje нису 
прeдвиђeни рaдoви кojи утичу нa нoсeћу кoнструкциjу,кao ни стaбилнoст и сигурнoст oбjeктa. 
 
MATEРИJAЛИЗAЦИJA И УНУTРAШНJA OБРAДA 
Зидoви: 
Зидoви у свим прoстoриjaмa зa групни бoрaвaк дeцe, aдминистрaтивним прoстoриjaмa, кao 
и кoмуникaциjaмa су глeтoвaни и крeчeни. У сaнитaрним чвoрoвимa и кухињскoм блoку 
зидoви су oблoжeни кeрaмичким плoчицaмa. 
Пoдoви: 
Пoдoви у прoстoриjaм зa бoрaвaк дeцe и aдминистрaциjи су oблoţeни лaминaтoм, у 
хoдницимa и сaнитaрним чвoрoвимa пoдoви су oблoţeни кeрaмичким плoчицaмa. Прojeктoм 
aдaптaциje нису прeдвиĎeни рaдoви нa пoстojeћм пoдoвимa. 
Плaфoни: 
У свим прoстoриjaмa нa призeмљу плaфoни су глeтoвaни и крeчeни, oсим у сaли гдe je 
плaфoн 
oблoţeн лaмпeриjoм. Нa спрaту плaфoни у групним прoстoриjaмa су рaдjeни кoмбинoвaнo, 
глeтoвaни и крeчeни у jeднoм дeлу, a у другoм oблoţeни лaмпeриjoм. 
Стoлaриja : 
Унутрaшњa стoлaриja je урaђeнa oд бoрoвe и jeлoвe грaдje, и ниje тeмa oвoг прojeктa. 
 
MATEРИJAЛИЗAЦИJA И СПOЉAШНA OБРAДA 
Зидoви: 
Фaсaдa je oд плeмeнитoг мaлтeрa, a сoклa je рaдjeнa oд цeмeнтнoг мaлтeрa. Прojeктoм je 
прeдвиĎeнo дa сe пoстojeћa фaсaдa нa мeстимa гдe je лoсa oбиje и oчисти. Нaкoн 
припрeмних рaдoвa нa фaсaди рaди сe нoвa тeрмo изoлaциja (дeмит фaсaдa) дeбљинe 
10цм сa зaвршнoм oбрaдoм oд aкрилних мaлтeрa. Нa дeлу сoклe рaди сe слoj вeштaчкoг 
кaмeнa - кулирa. Зa зaвршну oбрaду фaсaдe мoгу сe упoтрeбити мaтeриjaли клaсe 
зaпaљивoсти Б1, a 
прeмa СРПС У J1.050 и СРПС У J1.055. Прeдвидeти вeртикaлнe прeкидe ширинe минимум 
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50 цм, пoстaвљeнe дуţ цeлe фaсaдe нa мaксимaлним рaстojaњимa oд 20 м и хoризoнтaлнe 
прeкидe висинe минимум 20 цм пoстaвљeнe у рaвни тaвaницe (мeђуспрaтнe кoнструкциje) a 
извeдeнe oд нeгoривoг мaтeриjaлa клaсe A1(кaмeнa вунe, мултипoр..) уз дoдaтнo 
причвршћивaњe чeличним кoтвaмa. 
Крoв: 
Крoвни рaвни су вишeвoднe, крoвни пoкривaч je вeћинским дeлoм тeгoлoм, сa нaгибoм oд 
30°, дoк je нa дeлу кухињe пoкривeн aзбeстним плoчaмa. Прojeктoм je прeдвидjeнa 
зaмeнa aзбeстних плoчa, тeгoлoм сa пoтрeбнoм тeрмoизoлaциjoм дeбљинe 10цм. 
Прojeктoм нису прeдвидjeни рaдoви aдaптaциje крoвa нa oстaлoм дeлу oбjeктa. 
Стoлaриja: 
Пoстojeћи прoзoри и врaтa су дрвeни сa двoструким стaклoм (крилo нa крилo). Зaмeнa 
пoстojeћe стoлaриje je прeдвидjeнa другим прojeктoм. 
 
ИНСTAЛAЦИJE 
Прojeктoм нису прeвиђeни рaдoви нa инстaлaциjaмa. 
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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 
 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. ЗЈН.  

Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа уз 
понуду из члана 77. ЗЈН, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са 
конкурсном документацијом.  

Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова.  

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а 
доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5), за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке.  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. (Образац: Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине).  

У складу са чланом 26. ЗЈН саставни део конкурсне документације је изјава о 
независној понуди коју су понуђачи дужни да потписану и оверену доставе у понуди 
(Образац изјаве о независној понуди).  
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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца а најкасније у 
року од пет дана од дана настанка промене 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. 

 
Обавезни услови које понуђач мора да испуни: 
 

1.Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

Доказ       
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда; 

2.Услов 
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; 

Доказ  

Правно лице доставља:                                                                                                               
1) Извод из казнене евиденције основног суда односно полицијске управе на чијем 
је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица;                                                                                                
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду;                                                                                                                                
3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта.                                             
Ако је више законских заступника потребно је за сваког доставити уверење 
из казнене евиденције.                                                                                                        
Физичко лице/Предузетник доставља:                                                                                      
1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према 
месту рођења али и према месту пребивалишта.                                                                  
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

3.Услов 
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; 

Доказ  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.                                                
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не морају да доставе доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4).                                                                                 
Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин 
жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 
(Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за привредне регистре). 
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4.Услов 

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 нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

Доказ   

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 

 
 
Додатни услови које понуђач мора да испуни и начин доказивања: 
 

1. Услов Да над понуђачем није покренут поступак стечаја и ликвидације односно 
претходни стечајни поступак 

Доказ   
Потврда надлежног Привредног суда или потврда Агенције за привредне регистре 
Напомена: Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда; 

2.Услов 
Да је у претходне три  обрачунске године (2014, 2015 и 2016) извео 
фасадерске радове на 800м2 или више. 
 

Доказ   

Потврде о извођењу фасадерских радова у претходнe три  године (2014, 2015 и 
2016), од минимум  800 м2 или више. 
  
Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на 
оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других 
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све 
елементе које садржи Образац из конкурсне документације.   
 

3.Услов Да располаже довољним кадровским капацитетом и то: да има најмање 5 
(пет) запослених радника. 

Доказ   

Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП-
ПУРС) где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да 
располаже са минимум 5 (пет) запослених радника. Понуђач је у обавези да 
достави Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије 
(ЕБП-ПУРС) за месец који претходи месецу објаве позива за подношење 
понуда или каснији, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

4.Услов 
Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани 
за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу и 
то:   дипл. инж. грађ- 400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800 -1 
извршилац 
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Доказ   

Копије личних лиценци (400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800) издатих 
од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Фотокопије 
потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и 
његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о 
радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – 
фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за 
носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о 
обављању привремених и повремених послова чији је предмет ова јавна набавка) 
уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за 
извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у 
периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне 
документације). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс 
уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће 
наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне 
набавке. 

5. Услов 
Да има ангажовано најмање једно физичко или правно лице задужено за 
обављање послова безбедности и здравља на раду у складу са Законом о 
безбедности и здравља на раду 

Доказ   
За физичко лице: доказ о радном односу код понуђача са уверењем да је 
положио стручни испит                                                                                                                                        
За правно лице: уговор о вршењу послова безбедности на раду 

6.Услов 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да 
поседује/користи следећу техничку опрему:                                                                                                                                
- Скела  ____________________________________________________ 800м2,  
- Миксер Ручни ____________________________________________ 2 комада,                                        
- Доставно возило __________________________________________ 1 комад. 

Доказ   

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:                                                    
а) за средства набављена до 31.12.2016. године – пописна листа или 
аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена 
тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa 
печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године;                                                         
б) за средства набављена од 1.1.2017. године рачун и отпремницa;                                        
в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у 
прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2017. године на 
којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о 
лизингу.                                                                                                                              
За моторна возила  и радне машине- моторна возила, доставити полисе обавезног 
осигурања возила и фотокопије (очитаних) саобраћајних дозвола важећих на дан 
отварања понуда у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и 
Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила.                                                                      
Уз наведено се прилаже Изјава (образац у конкурсној документацији) да понуђач 
поседује тражену опрему у исправном стању за свe време трајања уговора. 

7.Услов 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави меницу за озбиљност 
понуде у оригиналу и попуњено менично овлашћење које се налази у 
саставу конкурсне документације. 
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Доказ   

а) Меница за озбиљност понуде оригинал, у износу од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а,                                                                                                                                        
б) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП 
образац)  Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, 
доставити одговарајуће овлашћење.                                                                                                         
У случају заједничке понуде – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

 
V.  КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  
       

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 
који је тражио мањи износ аванса.  
  
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
 

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

Поступак се води на српском језику.  
 

6.2 . НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки од . 03.08.2017.године, у складу са конкурсном документацијом.  

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки закључно са 
истеком рока за подношење понуда.  
 Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за јавну набавку у 
отвореном поступку  - Унапређење енергетске ефикасности вртића „Дечја радост“ 
Власотинце,  ЈН бр. 5/2017 (НЕ ОТВАРАТИ).  

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 
понуђача, телефон и контакт особу.  

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.  

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.00-14.00 
часова, на адресу Наручиоца – Предшколска установа „Милка Диманић“, 12.бригаде 34 
.16210 Власотинце..  

Крајњи рок за достављање понуда је 06.09..2017. године и то до 11.00 часова.  
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

 
6.3. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 06.09.2017. године, у 12,00 часова у 

просторијама Предшколске установе „Милка Диманић“, ул. 12.бригаде 34. у Власотинцу,   
уз присуство овлашћених представника понуђача.  

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 
Јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.  

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.  

 
6.4. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне 
документације.  
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Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.  
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани 
понуђач ће, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити 
на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. 
и 76. ЗЈН.  

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре.  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 77. став 1. тач. од 1) до 4).  

Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, 
уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из 
Агенције за привредне регистре).  

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. 
Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.  

Наручилац неће 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. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, 
овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.  

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 
овери печатом и потпише и то:  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 
односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.  

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача.  

Обрасце који су у конкретном случају непримењљиви, понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави.  

 
6.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 

Понуда са варијантама није дозвољена.  
 

6.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем 
пре истека рока за подношење понуда.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – 
Предшколска установа „Милка Диманић“, ул. 12.бригаде 34.  16210 Власотинце, са 
назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку  - Унапређење 
енергетске ефиксности вртића „Дечја радост“ у Власотинцу,  ЈН бр. 5/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или  



Предшколска установа „Милка Диманић“ -  Конкурсна документација ЈН- 5/2017 

 12 од  53 
 

„Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку  - Унапређење 
енергетске ефиксности вртића „Дечја радост“,  ЈН бр. 5/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или   

„Опозив понуде јавну набавку у отвореном поступку  - Унапређење 
енергетске ефиксности вртића „Дечја радост“,  ЈН бр. 5/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку  - 
Унапређење енергетске ефиксности вртића „Дечја радост“,  ЈН бр. 5/2017- 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.  

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 

 
 
 
 

6.7. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  
 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући 
као релевантну цену по јединици мере.  

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

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним  

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

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

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

 
6.8. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.  
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.  

 
6.9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.  
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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.  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца 
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) 
ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке.  

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност наручиоца.  

 
6.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 

Понуду може поднети група понуђача.  
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 ЗЈН.  
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 

6.11. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК  
 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун који је наведен у Споразуму 

као рачун на који ће се вршити плаћања мора бити идентичан рачуну наведеном у члану 
3. Модела уговора. Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, 
привремене односно окончане ситуације, уз важеће менице.  

Aванс  до  50%  вредности понуде са ПДВ-а.  
Окончана ситуација мора износити минимум 10% без ПДВ-а од уговорене 

вредности.  
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 

могућностима буџета општине Власотинце.  
 
Захтеви у погледу гарантног рока  
 
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 

дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Кориснику.  

 
Захтев у погледу рока извођења радова  
 
Рок за завршетак грађевинских радова је 01.11.2017. године, а свих осталих 

радова (пројекат изведеног стања и технички пријем) до 31.12.2017. године  
Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.  
 

6.12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ  
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН.  
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 

цена има предност у случају несагласности. 
 

6.13. 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 
финансија.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

  
6.14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
  

I. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави менице за озбиљност понуде и 
то:  

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 1 (једну) бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверенае печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења меница је 90 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност 
понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока 
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је 
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације.  

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 
по закључењу уговора са изабраним понуђачем.  

Уколико понуђач не достави менице понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
Бланко меничног писма-овлашћења налази се у прилогу. Понуђач је у обавези да 

достави менично овлашћење које се налази прилогу:  
 
II Изабрани понуђач је дужан да достави:  
 
Меницу са меничним овлашћењем за повраћај авансног плаћања  
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора достави 1 (једну) 

меницу за повраћај аванса, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, 
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без права на приговор и наплатива на први позив у корист Наручиоца, у вредности 
износа аванса са пдв-ом, са роком важења до коначног рока за завршетак радова.  

 
Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од потписивања овог уговора 

преда Наручиоцу Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити 
са клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на 
приговор у корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности радова без 
пдв-а, са роком важења 60 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова  

У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важност меничног овлашћења.  

 
Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  
Изабрани понуђач се обавезује да уз окончану ситуацију преда наручиоцу меницу 

за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, 
неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у 
вредности од 5% од уговорене вредности радова без пдв-а, са роком важења 15 
(петнаест) дана дужим од гарантног рока.  

III Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисe 
осигурања за објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје 
радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац изјаве је 
саставни део конкурсне документације).  

 
6.15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ  
 

Наручилац је дужан да:  
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

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

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

 
6.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА  
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на e-mail milkadimanic@yahoo.com или факсом на број 016/-875-425 
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и 
подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа 
за контакт je Душанка Сатојановић, сваког радног дана 07 – 14.00 часова.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 5/2017. 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у 

mailto:milkadimanic@yahoo.com


Предшколска установа „Милка Диманић“ -  Конкурсна документација ЈН- 5/2017 

 16 од  53 
 

писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. Тражење додатних информација или појашњења телефоном 
није дозвољено.  

Понуђачи су дужни да се увере у све услове градње, техничку документацију, као 
и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације и увид у постојећу 
документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а 
то је  Зоран Валчић, телефон 063/11 29 55, у периоду од 07,00 до 14,00 часова.  

 
6.17. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 
документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки на коме је објављена и конкурсна документација.  

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.  

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и 
допунама конкурсне документације.  

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у 
писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 
6.18. КОМУНИКАЦИЈА  
 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом. 

  
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање.  

 
6.19.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која 

ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

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.  
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од 

понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или 
изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје 
на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга 
или радова које понуђач нуди.  

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима.  

 
6.20. РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА /НЕГАТИВНЕ 
РЕФЕРЕНЦЕ  
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;  
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 ће 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.  

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана 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;  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 

конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима 
јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  

 
6.21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

  
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делетности у тренутку подношења понуде.  

 
6.22. 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.  
 

6.23. 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.  
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, електронском поштом на e- 
mail:milkadimanic@yahoo.com или факсом на број 016/-875-425  или препорученом 
пошиљком са повратницом. 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 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.  
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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 10 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 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет 
Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 
120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке 
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 
уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена 
вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из 
записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 
% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.  
 
6.24. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 дана од дана отварања 

понуда.  
 

6.25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. ЗЈН.  

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) ЗЈН. 

 
6.26. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.  

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно 
у наредних шест месеци.  
 
6.27.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 

набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и 
факсом.  
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Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од 
дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 
ЗЈН.  

 
6.28. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.  

 
6.29. ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

  
Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, 

преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним 
јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе 
позиција и количине и исте овери ако не прелазе уговорену вредност радова. У случају 
да вишкови радова прелазе уговорену вредност радова Надзорни орган је дужан да 
достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у 
року од 10 дана од дана пријема.  

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора пре коначног обрачуна, односно 
испостављања окончане ситуације, под условом да вишак радова не прелази 5% од 
уговорених количина радова. Јединичне цене из понуде су меродавне за обрачун 
вишкова радова. 

Надзорни орган није овлашћен да без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у 
име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму 
неуговорених радова (вишкови радова), ако исти прелазе уговорену вредност радова.  

Извођач не може без претходне сагласности Наручиоца и стручног надзора 
извести хитне непредвиђене радове, чак и ако је њихово извођење нужно за стабилност 
објекта, безбденост људи и имовине или за спречавање штете, а изазвани су променом 
тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације.  

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 
1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.  

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.  

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора.  

 
6.30. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 
при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из 
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. За  вишкове  уговорених  радова    

Лимит  из  претходног  става  се  не  односи  на  вишкове  радова уколико  су  исти  
уговорени.   

 
6.31. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА  
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Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом.  

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. ЗЈН.  

Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа уз 
понуду из члана 77. ЗЈН, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са 
конкурсном документацијом.  

Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова.  

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а 
доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5), за део набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке.  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. (Образац: Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине).  

У складу са чланом 26. ЗЈН саставни део конкурсне документације је изјава о 
независној понуди коју су понуђачи дужни да потписану и оверену доставе у понуди 
(Образац изјаве о независној понуди).  

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца а најкасније у 
року од пет дана од дана настанка промене 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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VII.  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Образац 1.  
 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
 

Понуда број ____________ од ___.___._______. године 
за јавну набавку у отвореном поступку – Унапређење енергетске ефикасности 

вртића „Дечја радост“,  ЈН бр. 5/2017 
 
Општи подаци о: понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу:  
 
Скраћени назив:___________________________________________________________  
 
Седиште и адреса: _________________________________________________________  
 
Матични број:_________________ПИБ: ______________________  
 
Особа за контакт: _________________________________________  
 
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) подизвођач (заокружити) 
 
Скраћени назив:___________________________________________________________  
 
Седиште и адреса: _________________________________________________________  
 
Матични број:_________________ПИБ: ______________________  
 
Особа за контакт: _________________________________________  
 
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) подизвођач (заокружити) 
  
Скраћени назив:___________________________________________________________  
 
Седиште и адреса: _________________________________________________________ 
 
Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 
  
Особа за контакт: _________________________________________  
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) подизвођач (заокружити)  
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја 
понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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1) Понуду број ______________ од ___.___._____. године подносимо  
 
 

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

 
Укупна цена без ПДВ  

 

Словима:  
 

Укупна цена са ПДВ  
 

Словима:  
Рок за завршетак грађевинских радова је 01.11.2017. године, а свих осталих радова 
(пројекат изведеног стања и технички пријем) до 31.12.2017. године  
Гарантни рок за све радове је 2 године, од дана примопредаје радова.  
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда  

 
Аванс  

 
_________ % 

 
 

2) Подаци о подизвођачу:  
 

 
 
 

Назив подизвођача 
 

 
 
 

Позиција радова које изводи 
 

 
 

Вредност 
радова 
са ПДВ 

 

Проценат 
укупне 

вредности 
набавке 
који ће 

извршити 
подизвођач: 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Датум: _______________                                                          Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                     _____________________ 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Образац 2.  
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
   1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
   2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
   3. НОСИЛАЦ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

   (заокружити) 
 
 
 
 

 
Назив понуђача  

 

 
Седиште и адреса Понуђача  

 

 
Одговорно лице – директор  

 

 
Особа за контакт  

 

 
Телефон  

 

 
Телефакс  

 

 
Е-mail  

 

 
Текући рачун  и банка  

 

 
Матични број  

 

 
Порески број  – ПИБ  

 

 
 
 
 

Датум: _______________                                             Име и презиме овлашћеног лица 
 
 

                                                                                                       ___________________________ 
 
 
 
 

                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
 
 

                                                                                               _________________________ 
 
 
 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
 
 
 
 
 

Образац 3. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 

 
Назив члана групе Понуђача 

 

Седиште и адреса  
члана групе Понуђача  

 

Одговорно лице  
члана групе  – директор  

 

 
Особа за контакт  

 

 
Телефон  

 

 
Телефакс  

 

 
Е-mail  

 

 
Текући рачун  и банка  

 

 
Матични број  

 

 
Порески број  – ПИБ  

 

 
 
 
 

Датум: _______________                                             Име и презиме овлашћеног лица 
 
 

                                                                                                       ___________________________ 
 
 
 
 

                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
 
 

                                                                                               _________________________ 
 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе 
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Образац 4. 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 
 
 
 
 

У понуди за јавну набавку у отвореном поступку – Унапређење енергетске 
ефикасностивртића „Дечја радост“,  ЈН бр.5/2017,   изјављујемо да не наступамо са 
подизвођачима. 

 
 
 
 
 

Датум: _______________                                                Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
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Образац 5. 
 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

 
Назив Подизвођача 

 

Седиште и адреса  
Подизвођача 

 

 
Одговорно лице– директор  

 

 
Особа за контакт  

 

 
Телефон  

 

 
Телефакс  

 

 
Е-mail  

 

 
Текући рачун  и банка  

 

 
Матични број  

 

 
Порески број  – ПИБ  

 

 
 
 
 
 

Датум: _______________                                             Име и презиме овлашћеног лица 
 
 

                                                                                                       ___________________________ 
 
 
 
 

                                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
 
 

                                                                                               _________________________ 
 
 
 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач 
наступа са подизвођачима.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 
подизвођача. 
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Образац 6. 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 
 

 Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке у отвореном 
поступку – Унапређење енергетске ефикасностивртића „Дечја радост“, ЈН бр. 
5/2017 и стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за 
припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 
 

 
 
 
 
 

Датум: _______________                                                       Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима.  
 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла 
групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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Образац 7. 
 
 
 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, 
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ ЈН бр. 5/2017 
 
 
 
 

 Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити 
расположиви у периоду извршења уговора о извођењу радова на  Унапређењу 
енергетске ефикасности вртића „Дечја радост“,   

 
Бр.  

 

 
Име и презиме  

 

 
Број лиценце  

 

Основ ангажовања:  
1. Запослен код понуђача  

2. Ангажован уговором  
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

Датум: _______________                                                         Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава 
овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.  
Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 
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Образац 8. 
 

 
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА У 2014, 2015 И 2016 ГОДИНИ  

 
Да је у последње 3 (три године (2014. 2015. и 2016. години) реализовао бар један  уговор 
или више уговора којима је извршио фасадерске радове 800м2 или више 
 

 
 

 
 

Наручилац  
 

Број м2 
фасадерских 

радова 

 
Датум и број 
закључења 

уговора 

 
Место 

извођења 
радова 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 

Датум: _______________                                                         Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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Образац 9. 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 
 

_____________________________________  
                 Назив наручиоца  
 
_____________________________________  
                        Адреса  
 
 
 
 
Овим потврђујемо да је понуђач 
  
__________________________________________________________________________ ,  
 
из ______________________ул._________________________________________________  
 
за потребе Наручиоца _______________________________________________________ ,  
 
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач  
                  (заокружити одговарајући начин наступања)  
 
 
 
у уговореном року извео фасадерске радове  ____  м2, на основу уговора број 
____________________________ од _________________.  

 
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  
 
Телефон: _________________  
 
 
 
       Датум:                                                                       Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

 
___________                                                                   _______________________________  

М.П. 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 10. 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 
 
 
 

 Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке у отвореном поступку – 
Унапређење енергетске ефикасности вртића „Дечја радост“,  ЈН бр.5/2017, наша 
понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора, у 
року од 15 дана од дана закључења уговора, прибавити полису осигурања за објекат у 
изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период 
извођења радова. 
 

 
 
 

Датум: _______________                                                         Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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Образац 11. 
 

 
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
 

____________________________________________  
                       Назив понуђача 
  
______________________________________  
                              Адреса  
 
 
 Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном 
стању захтевани технички капацитет за јавну набавку у отвореном поступку – 
Унапређење енергетске ефикасностивртића „Дечја радост“,    ЈН бр.5/2017, и да смо 
у понуди приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, обележен 
на местима где су наведена средства пописана, потписан од стране овлашћеног лица и 
оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2016. 
години, уговор о закупу или лизингу и то за: 
 

 
 
 

Ред. 
Бр.  

 
 

Техничко средство  
 

 
 

Ком.  
 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 

листе  

Број 
уговора о 

лизингу или 
закупу  

Уписати у чијем је 
власништву, закупу или 

лизингу наведено техничко 
средство  

 
1 

Скела 800м2    

 
2 

 
Миксер ручни 

1 ком    

 
3 

 
Доставно возило 

1 ком    

 
и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке. 
 

 
Датум: _______________                                                         Потпис овлашћеног лица 

 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
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Образац 12. 

 
MOДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР  

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВРТИЋА 
„ДЕЧЈА РАДОСТ“ 

 
Уговорне стране : 
 
1. Предшколска установа „Милка Диманић“ , са седиштем  у улици 12.Бригаде бр.34, 
Власотинце, ПИБ 101607909, матични број 07255462 коју заступа директор Снежана 
Филиповић (у даљем тексту  Наручилац),  
 
2. _______________________________________________________________________, са 
седиштем у _______________________, улица ___________________________________, 
ПИБ ______________________________, матични број _______________________, рачун 
бр. ________________________________________________ отворен код пословне банке 
________________________________________________________, које заступа директор 
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач)  
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
Члан 1. 

Предмет Уговора је Унапређење енергетске ефикасностивртића „Дечја радост“,  . 
Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према 
Понуди број _______ од ____.____.2017. године, која је саставни део овог уговора.  

Закључењем овог уговора Извођач изјављује да је упознат са комплетном 
пројектно-техничком документацијом која се односи на предмет уговора и да на исту 
нема примедби.  

 
ВРЕДНОСТ РАДОВА  

Члан 2. 
Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи ___________________ 

динара (словима: _______________________________________________), без 
припадајућег пореза на додату вредност, и добијена је на основу јединичних цена и 
количина из прихваћене Понуде Извођача број _______ од ___.___.2017. године у 
отвореном поступку јавне набавке радова.  

Укупна вредност предметних радова износи _____________________динара 
(словима: ____________________________________) са припадајућим порезом на додату 
вредност.  

Плаћање ПДВ-а вршиће се у складу са Законом о ПДВ-у.  
Уколико дође до измене укупне уговорене цене (по основу промена стопе ПДВ-а), 

плаћање по измењеним условима ће се третирати као извршење овог уговора, а о чему 
ће уговорне стране сачинити анекс овог уговора. Уговорне стране су сагласне да су 
јединичне цене радова из основне понуде фиксне, и да се неће мењати у случају 
промене цена елемената на основу којих је формирана уговорена јединична цена радова 
(фиксна цена).  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 
трошкове Извођача а који се могу јавити приликом реализације овог уговора.  

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 3. 
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Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 
начин:  

- ________% укупне цене са ПДВ-ом (чл. 2. ст. 2. овог Уговора) односно износ од 
_____________________ динара са ПДВ-ом на име аванса, након закључења уговора и 
пријема предрачуна за аванс. Услов за исплату аванса јесте претходно достављање 
менице за повраћај аванса на износ од _____% укупне цене са ПДВ-ом (чл. 2. ст. 2. овог 
Уговора), са роком важења до коначног рока за завршетак радова. Меница мора да буде 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Аванс се мора у 
целости оправдати са првом привременом ситуацијом и то најкасније до 30.09.2017 
године. Уколико Извођач не оправда аванс до 30.09.2017 године Наручилац има право да 
активира меницу и изврши наплату аванса са законском затезном каматом почев од дана 
уплате аванса па до датума реализације менице. Наручилац задржава право раскида 
уговора са свим правним последицама дефинисаним овим уговором уколико понуђач не 
достави ову меницу.  

- по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 
понуде Извођача, уз важеће менице, у року од 45 дана од дана пријема оверене 
ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене 
вредности без ПДВ-а.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, 
што Извођач признаје без права на приговор.  

 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

Члан 4. 
Рок за завршетак грађевинских радова је 01.11.2017. године, а свих осталих 

радова (пројекат изведеног стања и технички пријем) до 31.12.2017. године  
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, 

Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у 
грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном када је 
Наручилац обезбедо Извођачу несметан прилаз градилишту. 

Наручилац ће Извођачу послати позив за увођење у посао препорученом 
пошиљком где се као дан пријема сматра дан пријема препоручене пошиљке од стране 
Извођача, а са тим се изједначава и дан одбијања пријема препоручене пошиљке и дан 
остављања извештаја о приспелој препорученој пошиљки.  

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 10-ог дана од стицања горе 
наведених услова, сматраће се да је 10-ог дана уведен у посао и да су почели да теку 
појединачни рокови из става 2.  

Утврђени рокови се не могу мењати без изричите писмене сагласности 
Наручиоца.  

Наручилац задржава право да према потребма извршења посла уводи извођача у 
посао и на више појединачних улица истовремено а које су предмет овог уговора.  

Наручилац задржава право да одређује динамику изградње односно да даје 
налоге за парцијално извођење радова, а Извођач нема право промене јединичних цена 
у случају парцијалног извођења радова.  

Наручилац ће Извођачу ће све позиве и налоге из претходна два става овог члана 
достављати препорученом пошиљком где се као дан пријема сматра дан пријема 
препоручене пошиљке од стране Извођача, а са тим се изједначава и дан одбијања 
пријема препоручене пошиље и дан остављања извештаја о приспелој препорученој 
пошиљки.  

Извођач не сме да поступа без претходно датог писменог наога Наручиоца.  
 

Члан 5. 
Појединачни рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :  
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- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача;  

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе;  
-  у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;  
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач;  
- у случају да Извођач буде онемогућен да изврши радове због интервенција, 

односно извођења радова Јавних предузећа на реконструкцији постојећих 
инфраструктурних мрежа.  

 
У случају да Извођач буде онемогућен да изврши радове због интервенција, 

односно извођења радова Јавних предузећа на реконструкцији постојећих 
инфраструктурних мрежа уговорени појединачни рокови из члана 4. Уговора се прекидају 
и констатују се од стране Извођача и Надзорног органа у грађевиском дневнику.  

У случају из претходног става овог члана, рок за извођење радова се продужава 
за време спречености Извођача да изводи радове и Извођач је о томе дужан да обавести 
Наручиоца у року од 5 дана од дана наступања околности из претходног става овог 
члана.  

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 
писаној форми, уз сагласност Наручиоца и стручног надзора, Извођач подноси 
Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 
5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум.  

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде.  

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  

 
УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 6. 
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од 
вредности укупно уговорених радова.  

Наплата уговорне казне извршиће се, уз извештај надзорног органа, без 
претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
Уколико Извођач из било ког разлога обустави извођење радова односно не достави 
окончану ситуацију, Наручилац ће износ уговорне казне из ст. 1. овог члана наплатити 
путем реализације менице за добро извршење посла из чл. 10 овог Уговора.  

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и 
износ штете Наручилац мора да докаже.  

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА  

Члан 7. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и 
овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.  

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске и 
припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који 
су предмет овог уговора.  

Извођач се обавезује :  



Предшколска установа „Милка Диманић“ -  Конкурсна документација ЈН- 5/2017 

 36 од  53 
 

- да пре почетка радова потпише Пројекат и Наручиоцу достави решење о 
именовању одговорног извођача радова;  

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;  

- да омогући приступ градилишту и извођење радова на истом од стране Јавних 
предузећа ради реконструкције инфраструктурне мреже;  

- 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 Наручиоцу;  

-  да се строго придржава мера заштите на раду;  
- да именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду а у складу са 

одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и копију решења/одлуке достави 
Наручиоцу пре увођења у посао.  

- да изради елаборат о уређењу градилишта и достави копију Наручиоицу пре 
увођења у посао.  

- да у року од 5 дана од дана увођења у посао достави Наручиоцу доказ да је о 
почетку извођења радова обавестио све надлежне органе у складу са прописима 
Републике Србије.  

-  да омогући вршење стручног надзора на објекту;  
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 

Републике Србије, који регулишу ову област;  
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног 
или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова 
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;  

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем;  

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци;  

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.  

 
Члан 8. 

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту 
таблу, која мора бити у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања 
градилишне табле („Сл.-Гласник РС“ бр. 22/15)  

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 9. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на 

начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.  
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 

радове.  
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача, уз обавезу да извештаје надзорног органа доставља Наручиоцу без 
одлагања.  

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао као и да му обезбеди 
несметан прилаз градилишту.  

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и 
коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.  
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ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА  

Члан 10. 
Извођач је дужан да достави: 

 
1) Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла . 
Извођач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу 

Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са 
клаузулама – безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у 
корист Наручиоца, у вредности од 10% од уговорене вредности радова без пдв-а, са 
роком важења 60 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова  

У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важност меничног овлашћења.  

 
2) Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  
Изабрани понуђач се обавезује да уз окончану ситуацију преда наручиоцу меницу 

за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, 
неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, у 
вредности од 5% од уговорене вредности радова без пдв-а, са роком важења 15 
(петнаест) дана дужим од гарантног рока..  

 
ГАРАНТНИ РОК  

Члан 12. 
Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана 

извршене примопредаје радова Наручиоцу. За уграђене материјале гарантни рок износи 
2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова, који тече од дана извршене 
примопредаје радова Наручиоцу.  

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, 
као и упутства за руковање.  

 
Члан 13. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, а 
највише у року од 15 дана, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на 
уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису 
настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.  

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 15 
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, 
наплатом менице за отклањање грешака у гарантном року.  

Наручилац ће Извођачу послати све позиве из ст. 1. овог члана препорученом 
пошиљком где се као дан пријема сматра дан пријема препоручене пошиљке од стране 
Извођача, а са тим се изједначава и дан одбијања пријема препоручене пошиљке и дан 
остављања извештаја о приспелој препорученој пошиљки.  

Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац 
има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.  
 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  
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Члан 14. 
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате 

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

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета коју бира Наручилац 
а о трошку Извођача.  

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету.  

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објеката, људи и имовине, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене 
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право да раскине уговор и да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по 
овом уговору из средстава менице за добро извршење посла, а уколико износ прелази 
вредност менице за добро извршење посла Наручилац има право да потражује укупан 
износ од Извођача до потпуног намирења.  

 
Члан 15. 

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
____________________, Ул. __________________________ бр. ___, ПИБ 
______________________, матични број_______________, у свему у складу са понудом 
број__________ од _____________.  

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и 
за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.  

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност наручиоца.  

 
ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ  
 

Члан 16. 
Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, 

преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним 
јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе 
позиција и количине и исте овери ако не прелазе уговорену вредност радова. У случају 
да вишкови радова прелазе уговорену вредност радова Надзорни орган је дужан да 
достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у 
року од 10 дана од дана пријема.  

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора пре коначног обрачуна, односно 
испостављања окончане ситуације, под условом да вишак неуговорених радова не 
прелази 5% од уговорених количина радова. Јединичне цене из понуде су меродавне за 
обрачун вишкова радова.  

Надзорни орган није овлашћен да без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у 
име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму 
неуговорених радова (вишкови радова), ако исти прелазе уговорену вредност радова.  
 

Члан 17. 
Извођач не може без претходне сагласности Наручиоца и стручног надзора 

извести хитне непредвиђене радове, чак и ако је њихово извођење нужно за стабилност 
објекта, безбденост људи и имовине или за спречавање штете, а изазвани су променом 
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тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде пројектне документације.  

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 
1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.  

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.  

 
Члан 18. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора.  

 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  
 

Члан 19. 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 
при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из 
члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.  

Лимит из става 1. овог члана  не  односи  се на вишкове радова уколико су исти 
уговорени. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА  

Члан 20. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца 

и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 

надзора и Извођача.  
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од највише 60 дана од 

завршетка радова. 
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.  
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре 

техничког прегледа, књигу атеста свих уграђених материјала, четири примерка пројекта 
изведених радова као и један у електронској форми и сву неопходну документацију за 
добијање употребне дозволе према одредбама Закона о планирању и изградњи.  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, стручни надзор или Комисија 
за технички преглед у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, 
Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да 
отклања у року од највише 15 дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно 
утврђеном року, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак 
Извођача по овом уговору из средстава менице за добро извршење посла, а уколико 
износ прелази вредност менице за добро извршење посла Наручилац има право да 
потражује укупан износ од Извођача до потпуног намирења.  

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
 

Члан 21. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из понуде.  

 
РАСКИД УГОВОРА  

Члан 22. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:  
- уколико Извођач не достави меницу за добро извршење посла на начин 

предвиђен чланом 10. овог Уговора;  
- уколико Извођач не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року на 

начин предвиђен чланом 10. овог Уговора;  
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 радних дана по 

роковима за из чл. 4.. овог Уговора, као и ако Извођач не изводи радове у складу са 
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пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем 
радова и уколико према процени Наручиоца не изводи радове односно изводи их 
супротно динамици коју је успоставио Наручилац или уколико напсти градилиште;  

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора;  

- уколико Извођач не поштује своје обавезе утврђене у чл. 7. овог Уговора.  
- уколико не поступа према налозима Наручиоца односно поступа без претходних 

налога Наручиоца а све у складу са чл. 4. овог Уговора.  
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.  
 

Члан 23. 
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за 

његову реализацију, Наручилац има право да за неизведене и неквалитетно изведене 
радове од стране Извођача који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и 
активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да 
надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова 
по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове а уколико вредност тих 
радова прелази вредност менице за добро извршење посла Наручилац има право да 
потражује укупан износ од Извођача до потпуног намирења а за наведени износ биће 
умањена и окончана/привремена ситуација Извођача.  

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. Наручилац ће Извођачу послати 
изјаву препорученом пошиљком где се као дан пријема изјаве односно дан раскида 
уговора сматра дан пријема препоручене пошиљке од стране Извођача, а са тим се 
изједначава и дан одбијања пријема препоручене пошиљке и дан остављања извештаја о 
приспелој препорученој пошиљки.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по 
предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је 
одговорна за раскид уговора.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 24. 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних 
узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.  

 
Члан 25. 

Прилози и саставни делови овог уговора су:  
- понуда Извођача бр. ________ од ___.___.2017. године;  
 

Члан 26. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Лесковцу. 
Члан 27. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.  
 

Члан 28. 
Овај уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну 

страну.  
          
 
 
 
 
           НАРУЧИЛАЦ                                                                       ИЗВОЂАЧ  
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_________________________                                     _________________________  
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Образац 13. 
 

       PREMER RADOVA NA ADAPTACIJI OBJEKTA 
 

       
OBJEKAT: vrtić  "Dečja Radost" - Vlasotince 
LOKACIJA: Vlasotince        
        OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐ. I GRAĐ-ZANATSKIH RADOVA     
 
Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti 
kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim 
tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa. Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim 
predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su:  
A)Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom.  
B)Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi koji terete gradnju.  
C)Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima.  
D)Sve pomoćne skele (radne, transportne) sa montažom i demontažom.  
E)Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu. 
F)Izrada i postavljanje potrebnog broja paknica za ugrađivanje stolarije, bravarije, limarije i dr.  
G)Izrada šliceva u zidovima i otvora u međuspratnim konstrukcijama za prolaz instalacija i njihovo zatvaranje.  
H)Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka svih radova. 
I)Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru.  
J)Izvođač je dužan da ogradi gradilište privremenom ogradom visine h=2.00m,obezbedi kontejnere za izvođača i nadzornog organa.  
K)Izrada i postavljanje limene table sa potrebnom čeličnom podkonstrukcijom za označavanje gradilišta     
(sa podacima o objektu, investitoru,izvođaču,odgovornom projektantu,građevinskoj dozvoli,početku i završetku izgradnje objekta.)  
L)Sva nastala oštećenja na objektu koja nisu predmet radova troškove snosi izvođač radova.  
M)Obaveza prilikom popunjavanja tendera:      
Svako ko popunjava tender sa cenama za ponudu, OBAVEZNO da  proveri da li su sve pojedinačne cene pozicije uračunate u sumu sabiraka za svaku 
pojedinačnu poziciju i to isto proveriti u REKAPITULACIJI kao konačni zbir svih pozicija. 
N)Geodetsko obeležavanje parcele i objekta pre početka radova sa izradom protokola o obeležavanju objekta. 
O)Sečenje i čišćenje terena od niskog i visokog rastinja i korova, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. 
 
NAPOMENA: 
1. SVI MATERIJALI KOJI SE PRIMENJUJU MORAJU DA POSEDUJU SERTIFIKATE DA SU U SKLADU SA VAŽEĆIM SRPS I POTREBNU 
ATESTNU DOKUMENTACIJU ! 
2. SVI ELEMENTI ZAŠTITE OD POŽARA I OPREMA KOJA SE NUDI MORA BITI SA IZVEŠTAJEM O ISPITIVANJU IMS-a ZA POTREBNU 
VATROOTPORNOST NAVEDENU U TENDERU I PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI ! 
3. NE PRIHVATA SE STRUČNO MIŠLJENJE ZA MATERIJALE I OPREMU U PONUDI ! 
4. UZ PONUDU DOSTAVITI INVESTITORU DOKAZ DA SU PONUĐENI MATERIJALI U SKLADU SA NAPRED NAVEDENIM STAVKAMA (1,2 I 
3)! 

 
       R.br. 

Opis pozicije jed. 
mer. količina   cena   ukupno 

 
       А Gradjevinski i gradjevinsko zanatski radovi 

 

1 PRIPREMNI RADOVI             
1.1 Postavljanje zaštitne građevinske ograde po  

ivici parcele. 
Obračun po m' 

m1 172.00 x   =   
 UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 

  
       2 DEMONTAŽNI  RADOVI 
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2.1 Demontaža i ponovna montaža spoljnih jedinica klima - 
uređaja. Pozicija obuhvata sve potrebne predradnje 
(demontaža, ispuštanje freona, ponovno punjenje) kao i 
ponovnu montažu istih nakon izrade fasade. 
Obračun po komadu. 

kom 14.00 x   =   
2.2 Demontaža oštećene drvene opšivke krovnih streha , sa 

odlaganjem na deponiju.   
Obračun po m2. 

m2 203.00 x   =   
2.3 Skidanje krovnog pokrivača od azbestnih ploča. Skinuti 

ploče na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju.                                                          
Obračun po m2 kose površine. 

m2 241.00 x   =   
2.4 Skidanje grbina i slemena od azbestnih ploča. Slemena 

skinuti sa krova na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.                                                      
Obračun po m1 grbina i slemena. 

m1 20.00 x   =   
2.5 Skidanje krovnih letvi. Skinute letve utovariti u kamion i 

odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 
km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. Obračun po m2 letvisane površine. 

m2 241.00 x   =   
2.6 Demontaža vetar lajsni, opšivki oko dimnjaka i drugih 

elemenata od lima. Limariju demontirati, upakovati, 
utovariti u kamion i odvesti na deponiju. 
Obračun po m1. 

m1 104.50 x   =   
2.7 Pažljiva demontaža gromobranske instalacije. 

Demontiranu gromobransku instalaciju spakovati i predati 
investitoru.                           
Obračun po m1. m1 75.00 x   =   

2.8 Obijanje oštećenog, podlupljenog maltera sa fasadnih 
zidova. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem 
odrediće površine sa kojih se odbija malter. Obiti malter i 
površine očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. 
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju do 5km po izboru investitora. 
Obračun po m² obijene površine. 

m2 70.00 x   =   
2.9 Pažljiva demontaža olučnih vertikala na celom objektu, 

njihovo odlaganje na bezbedno mesto, i ponovna 
montaža sa novim držačima nakon izrade fasade.                 
Obračun po m1. 

m1 139.00 x   =   
2.10 Pažljiva demontaža nadstrešnic i ponovna montaža sa 

novim držačima nakon izrade fasade.                  
Obračun po m2. 

m2 15.00 x   =   
2.11 Pažljiva demontaža ograda na terasama i ponovna 

montaža sa novim držačima nakon izrade fasade.                 
Obračun po m'. 

m1 40.00 x   =   
 UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI: 
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       3 TESARSKI RADOVI             

3.1 Pregled  i zamena dotrajalih i oštećenih delova drvene 
krovne konstrukcije. Izvršiti pažljivu demontažu dotrajalih 
delova krovne konstrukcije. Od suve četinarske građe po 
uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih 
sa svim potrebnim vezama. U cenu ulaze i podupiranja i 
obezbeđenja, kao i ponovno pokrivanje krovne površine.  
Obračun po m3 ugrađene građe. 

m3 1.50 x   =   
3.2 Nabavka i postavljanje drvenih gredica dim. 5/8 cm, 

poprečno preko rogova krovne konstrukcije, na 
osovinskom rastojanju 60 cm, zajedno sa 
nivelisanjem krovnih ravni. 
Obračun po m2 krovne površine. 

m2 241.00 x   =   
 UKUPNO TESARSKI RADOVI: 

  
       4 IZOLATERSKI RADOVI             

4.1 Nabavka, trasnport i ugradnja impregnisanih polutvrdih 
ploča kamene mineralne vune za kose krovove Knauf 
Insulation KR SK ili drugog proizvođača istih ili boljih 
karakteristika, debljine d=12 cm.  Kamenu vunu ugraditi u 
svemu prema uputsvima proizvođača. U cenu ugradnje 
ulazi sav pomoćni materijijal. 
Obračun po m².  

m2 241.00 x   =   
 UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: 

 
  
5 LIMARSKI RADOVI 

5.1 Izrada i montaža pravougaonih odvodnih olučnih vertikala 
dim.12/12 cm izrađenih od plastificiranog lima d=0.6 mm, 
u tonu po izboru investitora. Oluk se fiksira za zidove 
kukama od pocinkovanog lima. 
Obračun po m' 

m1 31.50 x   =   
5.2 Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka (olučnih 

horizontala) od plastificiranog lima d=0.6 mm, dim. 15/15 
cm na nosačima od pocinkovanog gvožđa, spojeve izvesti 
zavarivanjem, lim spolja plastificiran u tonu po izboru 
investitora. 
Obračun po m' 

m1 39.00 x   =   
5.3 Opšivanje krovnih ivica, veterlajsni, plastificiranim limom, 

razvijene širine (RŠ) 40 cm, debljine 0,60 mm. Opšivanje 
izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. 
Obračun po m1 кrovne ivice. 

m1 37.00 x   =   
5.4 Opšivanje strehe aluminijumskom lamperijom, debljine 

0,60 mm. Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i 
uputstvu projektanta.  
Obračun po m2. 

m2 205.00 x   =   
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5.5 Izrada i montaža snegobrana na  krovu od plastificiranog  
lima, debljine 0,60 mm pravougaonog preseka razvijene 
širine 25-33 cm. Snegobrane postaviti u dva smaknuta 
reda, a u svemu prema detaljima i uputstvu projektanta.                                                       
Obračun po m1 snegobrana. 

m1 34.00 x   =   
5.6 Opšivanje dimljaka, plastificiranim limom, razvijene širine 

(RŠ) 60 cm, debljine 0,60 mm. Opšivanje izvesti po 
projektu, detaljima i uputstvu projektanta.  
Obračun po m1 spoljne ivice dimljaka. 

m1 4.00 x   =   
5.7 Nabavka materijala i opšivanje okapnica prozora 

plastificiranim limom Rš do 30cm, debljine 0.6mm. 
Obračun po m1. 

m1 205.70 x   =   

 UKUPNO LIMARSKI RADOVI: 
 

       
 6 POKRIVAČKI RADOVI 

6.1 Nabavka i postavljanje oplate od OSB ploča, debljine 
18mm, "KANDIL" ili drugog proizvođaća istih ili boljih 
karakteristika, preko drvenih gredica. 
Obračun po m2 krovne površine. 

m2 241.00 x   =   
6.2 Nabavka i postavljanje 1 sloja 

krovne folije,Homeseal LDS 0.04 ili drugog proizvođaća 
istih ili boljih karakteristika, preko podloge od OSB ploča. 
Preklopi treba da budu minimum 150mm širine. Preklope 
treba spajati Homeseal LDS Solifit trakom . 
Obračun po m2 krovne površine. 

m2 241.00 x   =   
6.3 Nabavka i postavljanje krovne bitumenske šindre 

"Tegola", preko  podloge od OSB ploča. Tegolu za 
podlogu pričvrstiti nerđajućim ekserima i lepljenjem. 
Tegolu postaviti sa svim potrebnim slojevima, po uputstvu 
proizvođača. U cenu ulaze  postavijanje slemena i grbina 
kao i postavijanje tipskih elemenata za za ventilaciju i 
snegobrane. 
Obračun po m2 krovne površine. 
                m2 241.00 x   =   

6.4 Isporuka i ugradnja gromobranske trake FeZn sa svim 
pomoćnim materijalom za ugradnju. Novoinstaliranu traku 
uraditi u svemu prema postojećim trakama koji se 
demontiraju.Obračun po m1. 

m1 75.00 x   =   

 UKUPNO POKRIVAČKI RADOVI: 
 

       
 7 FASADERSKI RADOVI 
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7.1 Nabavka materijala i izrada demit fasade d = 10 cm sa 
završnim slojem silikatnim završnim malterom. Fasadu 
izvesti od kamene vune d = 10 cm (kamena vuna mora da 
bude odgovarajuće čvrstoće, proizvođača KNAUF 
INSULATION - FKD-S ili drugog proizvođača istih ili boljih 
karakteristika), pričvršćenu fasadnim lepkom (lepak se 
nanosi po celokupnom obodu svake ploče i sredini ploče 
min 40% površine) i adekvatnim fasadnim tiplovima (min 5 
tipla po ploči) za postojeći fasadni zid. Predhodno zid 
očistiti i naneti prajmer. Podloga mora da bude suva, 
čista, čvrsta. Fuge širine do 4mm ili > 2mm ispuniti istim 
izolacionim materijalom, a manje fuge od navedenih 
odgovarajućom penom propisanom od proizvođača. U 
sklopu sistema za pričvšćavanje kamene vune  predvideti 
ugaone lajsne, pocinkovane početne U profile, okapne 
profile... Površinu kamene vune obraditi prajmerom, 
fasadnim lepkom za armiranje i mrežicom sa preklopima 
od po 10cm u dva sloja u svemu prema uputstvu 
proizvodjača. Preko drugog sloja lepka naneti završni 
fasadni sloj silikatnog završnog maltera granulacije 1,5 
mm u tonu po izboru investitora. U cenu je takođe 
uračunata montaža i demontaža metalne cevaste fasadne 
skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama 
HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za 
objekat i propisno uzemljena.   
Obračun po m2. 
 
Napomena: 
Puziciju uraditi u svemu prema detaljima proizvođača 
ROFIX ili drugog proizvođača istih ili boljih karakteristik m2 891.00 x   =   

7.2 Nabavka materijala i obrada fasadnih zidova veštačkim 
drobljenim kamenom proizvođača JUB (KULIRPLAST) ili 
drugog proizvođača istih ili boljih karakteristika. Podloga 
mora da bude suva, čista, čvrsta. Na podlogu naneti 
izolaciju od vlage u dva sloja, proizvođača SIKA ili drugog 
proizvođača istih ili boljih karakteristika. Preko izolacije od 
vlage radi se sloj veštačkog drobljenog kamena. Boju i 
vrstu kamena usvojiti prema izboru investitora. Završni 
sloj, veštački kamen, naneti u debljini od 0.5cm.  
Obračun po m2. 

m2 86.00 x   =   

 UKUPNO FASADERSKI RADOVI: 
 

       
  REKAPITULACIJA 

1 PRIPREMNI RADOVI   
2 DEMONTAŽNI RADOVI   
3 TESARSKI RADOVI   
4 IZOLATERSKI RADOVI   
5 LIMARSKI RADOVI   
6 POKRIVAČKI RADOVI   
7 FASADERSKI RADOVI   

  
  
 UKUPNO:   
  cene su bez PDV-a 
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Датум: _______________          
 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                               Потпис овлашћеног лица 

 
 

                                                                                М.П                  _____________________________ 
 
 
Предмер радова мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица.  

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова 
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције 
из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све 
елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, 
опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и 
укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку 
позицију како би Комисија могла извршити оцену. 
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Образац 14. 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА ТЕХНИЧКОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

 
 
 

Општи подаци о Понуђачу:  
 
Назив и седиште: ________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________ ПИБ : _________________________ 
  
Особа за контакт: ________________________________________________  
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам упознат са 
техничком документацијом неопходном за извршење јавне набавке у отвореном 
поступку – Унапређење енергетске ефикасности вртића „Дечја радост“, ЈН бр. 
5/2017 

 
Датум: _______________                                                         Потпис овлашћеног лица 

 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
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Образац 15. 
 
 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/2012, 14/15, 68/15), понуђач 
 

 _____________________________________________________________ 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремемања понуде јавне набавке у 
отвореном поступку – Унапређење енергетске ефикасности вртића „Дечја радост“, 
ЈН бр.5/2017.., 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. 

 
 
 
 

Датум: _______________                                                         Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
 

 
 
 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 16. 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/2012, 14/15, 68/15), понуђач ________________________________________ 
_______________________________________________________________ даје:  
                                        (назив и адреса понуђача)  
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку – Унапређење енергетске 
ефикасности вртића „Дечја радост“, ЈН бр.5/2017. поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 
 

Датум: _______________                                                         Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
 

 
 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 17. 
 

ИЗЈАВА  
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 

УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/2012, 14/15, 68/15), понуђач ________________________________________ 
________________________________даје:  
         (назив и адреса понуђача) 
 
 

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
  

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку  јавне набавке у 
отвореном поступку – Унапређење енергетске ефикасности вртића „Дечја радост“, 
ЈН бр.5/2017. , поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 

Датум: _______________                                                         Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе 
мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предшколска установа „Милка Диманић“ -  Конкурсна документација ЈН- 5/2017 

 52 од  53 
 

 
Образац 18. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 
Опис позиције 

 
Износ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Свега цена без ПДВ:  

 

 
Износ ПДВ-а:  

 

 
Свега цена са ПДВ-ом:  

 

 

 
 
 

Датум: _______________                                                         Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

                                                                     М.П                  _____________________________ 
 
 
 

 

 

Напомена: У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: 1) 
цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а; 2) процентуално учешће одређене врсте 
трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цена током 
периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, 
рада, енергената).  
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи 
понуђене цене садржани у обрасцу понуде.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац структуре цене потписује и 
печатом оверава овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача 
подноси заједничку понуду. 
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Образац 19. 
 

БЛАНКО ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 

 На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета Дужник ____________________ 
__________________ из _____________________, ул. ___________________, матични 
број: _____________________, ПИБ: __________________, ИЗДАЈЕ  
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ 

 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу за озбиљност 

понуде у поступку јавне набавке ЈН бр.5/2017– Унапређење енергетске ефикасности 
вртића „Дечја радост“, серијског броја ________________и ОВЛАШЋУЈЕМО 
повериоца(наручиоца), Предшколска установа „Дечја радост", 12.бригаде бр.34, 
Власотинце, да предату меницу може попунити на износ од 10 % од вредности понуде 
без ПДВ-а, што укупно износи _____________________ динара. 
  
 Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ дуга и да 
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим 
прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника, _____________________________ 
из __________________, ул. ______________________, матични бр. _______________, 
ПИБ: _________________, а у кокрист повериоца, Предшколска установа „Милка 
Диманић“,12.Бригаде бр.34, Власотинце, Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду 
уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације; понуђач коме је 
додељен уговор не достави полисе осигурања у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 
  
 Овлашћујемо све банке код којих имамо пословне рачуне да наплату – плаћање 
изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у 
редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава 
или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.  
 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора 
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 
 Меница је важећа у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.  
 
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање.  
 
 Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од 
којих је 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један) за дужника.  
 
 
У ______________                                                                       ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  
 
Датум:____________                                          М.П.                  ____________________ 


