
Прешколска установа Милка Диманић    –    Конкурсна документација  

          Страна 1/55 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА „МИЛКА ДИМАНИЋ“ 
12.БРИГАДЕ 34 

В Л А С О Т И Н Ц Е  
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 
 

ЈНМВ 8/2017 
 
 
 
 
 
 

Укупно 55 страна 
 
 
 
 
 
 
 

Новембар 2017. године 
 
 
 



Прешколска установа Милка Диманић    –    Конкурсна документација  

          Страна 2/55 
 

 
 На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 
и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 број 642 od 22.11.2017.и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.643 од 22.11.2017. припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

За јавну набавку, ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 
ЈНМВ 8/2017 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 2. 
 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

3. 

III Техничка документација и планови  8. 
 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

12. 

V Критеријуми за доделу уговора 16. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 17. 

VII Модел уговора 37 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 45 

 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Наручилац: Предшколска 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 у поступку јнмв, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 На ову набавку ће се примењивати:  
-Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ БР. 124/12,14/2015 и 68/2015), 
-Закон о општем управном поступку (у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама), 

http://www.predskolska-mdimanic.edu.rs
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-Закон о облигационим односима (након закључења уговора о јавној набавци), 
-Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15), 
 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
         Предмет јавне набавке –радови „ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I 

ФАЗА 
 ЈНМВ 8/2017 

4. ЦИЉ ПОСТУПКА 
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. НАПОМЕНА УКОЛИКО ЈЕ У ПИТАЊУ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 
 Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка. 
 
6. НАПОМЕНА УКОЛИКО СЕ СПРОВОДИ ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА 
 За предметну јавну набавку се не спроводи електронска лицитација. 
7. КОНТАКТ ЛИЦЕ 
Лице за контакт: Душанка Стојановић,  
Контакт телефон: 016/875-425, 
Е - mail адреса: milkadimanic@yahoo.com   
 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 Предмет јавне набавке ЈНМВ радови„ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА 
„КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

ЈНМВ 8/2017 
–ОРН : 45454000 – Радови на реконструкцији 
2. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована у партије; 
3. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 За предметну јавну набавку се не спроводи поступак јавне набавке ради закључења 
оквирног споразума. 
 
 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

R.br. 
Opis pozicije j.м. količina   cena   

 
1 PRIPREMNI RADOVI 

  

mailto:milkadimanic@yahoo.com
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1.1 Pažljiva demontaža spoljašnjih vrata i prozora površine 
do 9m2. Demontirane prozore i vrata skladištiti i predati 
investitoru. 
Obračun po komadu.           

    kom. 15.00 x   = 
1.2 Skidanje zidova od lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti 

upotrebljiv materijal, 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 lamperije. 

          
    m2 60.00 x   = 
  
 UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI: 
 
2 ZIDARSKI RADOVI 

  
2.1 Zidanje siporeks zidova, debljine 20 cm, termo 

izolacionim blokovima u produžnom malterom 1:3:9 ili 
građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre zidanja 
blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne 
pregori. Vezu između nosećih i pregradnih zidova 
ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću 
aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu 
proizvođača. U cenu ulaze i nadvratnici, serklaži, 
armatura, oplata i podupirači. 
Obračun po m2.           

    m2 13.00 x   = 
2.2 Malterisanje zidova od siporeksa produžnim malterom u 

dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i 
isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim 
malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu 
pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi 
sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja 
i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti 
uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane 
površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice 
oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja 
i "pregorevanja".   
Obračun po m2 malterisane površine.           

    m2 32.00 x   = 
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2.3 Malterisanje zidova nakon ugradnje prozora i vrata - 
izrada "špaletni" oko otvora u produžnom malteru 
razmere 1:2:6 u dva sloja, razvijene širine do 30cm. 
Betonske površine (vertikalni i horizontalni serklaži u 
sastavu zida) prethodno isprskati retkim cementnim 
malterom razmere 1:2.  
Obračun po m'           

    m' 76.00 x   = 

  
 UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 
 
3 BETONSKI  RADOVI 

  
3.1 Izrada armirano betonskih serklaža 15x10 cm marke 

MB 30. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, 
detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i 
pomoćna skela.  
Obračun po m3 serklaža. 

          
    m3 0.15 x   = 
  
 UKUPNO BETONSKI RADOVI: 
 
4 SUVOMONTAŽNI  RADOVI 

  
4.1 Izrada pregradnog zida debljine 125 mm, jednostruka 

metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim 
gips kartonskim pločama GK12.5 mm, sistem Knauf ili 
drugog proizvođača istih ili boljih karakteristika. 
Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila 
CW 50, postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i 
obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu 
proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž 
trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna 
skela.  
Obračun po m2 postavljene površine.           

    m2 20.00 x   = 
  

 UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI: 
 
5 BRAVARSKI RADOVI 
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5.1 Nabavka,Izrada I postavljanje konstrukcije zida od 
čeličnih kutijastih profila 60x60x4mm, po projektu, i 
uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, 
očistiti i obrusiti. Pre ugradnje čelik očistiti od korozije i 
prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po 
izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, 
zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i 
varova.    
Obračun po kg čelika.             

    kg 370.00 x   = 
  

 UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI: 
 
6 STOLARSKI RADOVI 

  
5.1 Izrada, transport i ugradnja fasadne PVC stolarije od 

petokomornih profila od tvrdog PVC-a, min debljine 
profila 70 mm. Staklo termopan 4/15/4 mm. Koeficijent 
toplotne provodljivosti k=1,20 Wm2K. Obavezna je 
ugradnja tri zaptivne gume. U jed. cenu uračunati sva 
neophodna zaptivanja purpenom ili kitom. Prozore 
pričvrstiti metalnim ankerima po visini na min. dva 
mesta a po širinini u zavisnosti od širine prozora. Izrada 
prozora prema priloženim šemama stolarije sa 
uzimanjem proizvodnih mera na licu mesta. Obavezno 
priložiti sve potrebne ateste ( koeficijent toplotne 
provodljivosti, vazdušna propustljivost, vodena 
propustljivost, zvučna izolacija, zapaljivost) 
 
NAPOMENA:  
Okov i stistem otvaranja (brava i kvaka) su prizvođača 
MACO ili drugog proizvođača istih ili boljih 
karakteristika.           

  1S - 355/207 
MERE OBAVEZNO UZETI NA LICU MESTA kom 10.00 x   = 

  3S - 225/272   
MERE OBAVEZNO UZETI NA LICU MESTA kom 2.00 x   = 

  4S - 225/272  
MERE OBAVEZNO UZETI NA LICU MESTA kom 3.00 x   = 

  

 UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI: 

       
7 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 

       



Прешколска установа Милка Диманић    –    Конкурсна документација  

          Страна 7/55 
 

7.1 Obrada spoljasnih površina knaufa i siporeksa 
gradjevinskim lepkom i mrežicom. Bojenje  fasade 
akrilnom fasadnom bojom u dva tona. Pre bojenja 
površine fasade preći šmirglom i opajati. Fasakril za 
prvi premaz razrediti sa 10% fasakril razređivača i kao 
podlogu naneti četkom. Nakon sušenja naneti drugi i 
treći premaz Fasakrila, sa razmakom za sušenje od 
najmanje 10-12 sati. Ivice različitih tonova izvući 
precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno suve 
pre bojenja. Pre početka bojenja u saradnji sa 
projektantom uraditi probne uzorke.             
Obračun po m2.          
 
Napomena: 
Poziciju uraditi u svemu prema detaljima proizvođača 
JUB ili drugog proizvođača istih ili boljih karakteristik.           

    m2 35.50 x   = 
7.2 Gletovanje i bojenje u dva sloja unutrašnjih zidova i 

špaletni od siporeksa i knaufa poludisperzivnim bojama 
u boji po izboru investitora.  
Obračun po m2 obojene površine po opisu. 
 
Napomena: 
Poziciju uraditi u svemu prema detaljima proizvođača 
JUB ili drugog proizvođača istih ili boljih karakteristik. 

          
    m2 35.50 x   = 

 

 UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI: 

         
1 PRIPREMNI RADOVI           
2 ZIDARSKI RADOVI           
3 BETONSKI  RADOVI           
4 SUVOMONTAŽNI  RADOVI           
5 BRAVARSKI RADOVI           
6 STOLARSKI RADOVI           
7 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI           
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Тражене минималне техничке карактеристике радова морају бити испуњене.  
 
У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. 
 
Радови који су предмет набавке, у потпуности морају одговарати захтевима из конкурсне 
документације. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
I.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

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

2. 

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

3. 

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

4. 

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

5. 

 
Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 
1. тач. 5) ЗЈН 
важећу дозволу за обављање 

 
ДОЗВОЛА није предвиђена.  
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одговарајуће делатности , издате од 
стране надлежног органа, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним 
прописима. 
 
 

 
1)   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
Доказ: Извод из регистра надлежног органа односно извод из Агенције за привредне регистре. 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача 
 
Напомена: Сходно члану 8. и 12. Закона о регистрацији привредних субјеката, Агеницја за 
привредне регистре је надлежна да води регистрацију привредних субјеката и издаје извод о 
регистрованом податку. 
 
2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда или надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (не може бити старији од 2 
месеца пре дана отварања понуда); 
 
3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) Закона); 
 
Докази: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода(не може бити старији од 2 месеца пре дана отварања 
понуда). 
Напомена: Сходно члану 161. Закона о општем управном поступку органи издају уверења, 
односно друге исправе о чињеницама о којима воде службену евиденцију. Законом о 
финансирању локалне саомоуправе прописано је да јединици локалне самоуправе припадају 
изворни приходи остварени на њеној територији и да јединица локалне самоуправе у целости 
утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе остварене на њеној територији.  
 Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног 
органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за 
приватизацију. 
4)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 
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животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
Да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 
5) важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности , издате од стране надлежног органа, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима. 
 
Докази се достављају у неовереним фотокопијама, а фотокопија лиценце мора бити 
потписана и оверена личним печатом одговорног извођача радова. 
III. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
Напомена: Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће 
понуђач 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) Закона, понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 
 
IV Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, нема додатних услова. 
Напомена: Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.Нема  Додатних  услове. 
 
V. Начин достављања доказа   
   
         Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова, већ Изјаву из 
чл.77.ст.4. Закона о јавним набавкама 
Напомена: Понуђач није у обавези да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, али је дужан да наведе који су то докази. 
 Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач који наступа са 
подизвођачем, доказује достављањем ИЗЈАВE коју даје под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу за себе и појединачно за све своје подизвођаче. 
 У складу са чланом 81. став 2. и 3. ЗЈН, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. ЗЈН, нема додатних  услова.  
 Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, сваки понуђач из групе 
понуђача, доказује достављањем ИЗЈАВЕ  коју дају под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу и коју потписује члан групе понуђача, који је споразумом о заједничком 
наступању одређен као носилац посла.  
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин.  
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 На основу члана 79. ЗЈН докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 
копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  
 Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његовоу понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац 
ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.  
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени овом 
конкурсном документацијом, 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 није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа и то:  
 
 - Извод из регистра Агенције за привредне регистре: www.apr.gov.rs  
 
 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. 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ.  
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 

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

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

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно 
извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

http://www.apr.gov.rs
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представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке 
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена 
цена". 
. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
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 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног 
гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи 
рок извођења радова.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба 
 
 

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл.75.и76.ЗЈН, наведених овом конкурсном докумнтацијом,(Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
7)  изјава понуђача  о достави финансијских средстава обезбеђења за добро извршење  
посла(Образац 7). 

       8) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 2. Закона(Образац 8). 
       9) Потврда о преузимању конкурсне документације (Образац 9). 
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                                                                                                                    Образац бр. 1 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  радови 
„ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

ЈНМВ 8/2017 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 
А) САМОСТАЛНО  
 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача. 
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ПОНУДА 
 

       
OBJEKAT: "R.Ј. "Kolibri" - 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 
NAVEDENIM STAVKAMA (1,2 i 3)! 
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R.br. 
Opis pozicije jed. 

mer. količina   cena   ukupno 

 
1 PRIPREMNI RADOVI 

  
1.1 Pažljiva demontaža 

spoljašnjih vrata i prozora 
površine do 9m2. 
Demontirane prozore i vrata 
skladištiti i predati investitoru. 
Obračun po komadu.             

    kom. 15.00 x   =   
1.2 Skidanje zidova od lamperije 

sa konstrukcijom. Izdvojiti 
upotrebljiv materijal, 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 lamperije.             

    m2 60.00 x   =   
  
 UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:   
 
2 ZIDARSKI RADOVI 

  
2.1 Zidanje siporeks zidova, 

debljine 20 cm, termo 
izolacionim blokovima u 
produžnom malterom 1:3:9 ili 
građevinskim lepkom po 
sistemu blok veze. Pre zidanja 
blokove dobro očistiti i 
pokvasiti vodom da malter ne 
pregori. Vezu između nosećih 
i pregradnih zidova ostvariti 
ostavljanjem šmorceva po 
vertikali ili pomoću 
aluminijumskih klinova. 
Zidanje izvesti po uputstvu 
proizvođača. U cenu ulaze i 
nadvratnici, serklaži, 
armatura, oplata i podupirači. 
Obračun po m2.             
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    m2 13.00 x   =   
2.2 Malterisanje zidova od 

siporeksa produžnim 
malterom u dva sloja. Pre 
malterisanja zidne površine 
očistiti i isprskati mlekom. 
Prvi sloj, grunt, raditi 
produžnim malterom od 
prosejanog šljunka, "jedinice". 
Podlogu pokvasiti, naneti prvi 
sloj maltera i narezati ga. 
Drugi sloj spraviti sa sitnim 
čistim peskom, bez primesa 
mulja i organskih materija i 
naneti preko prvog sloja. 
Perdašiti uz kvašenje i 
glačanje malim perdaškama. 
Omalterisane površine moraju 
biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. 
Malter kvasiti da ne dođe do 
brzog sušenja i 
"pregorevanja".   
Obračun po m2 malterisane 
površine.             

    m2 32.00 x   =   
2.3 Malterisanje zidova nakon 

ugradnje prozora i vrata - 
izrada "špaletni" oko otvora u 
produžnom malteru razmere 
1:2:6 u dva sloja, razvijene 
širine do 30cm. Betonske 
površine (vertikalni i 
horizontalni serklaži u sastavu 
zida) prethodno isprskati 
retkim cementnim malterom 
razmere 1:2.  
Obračun po m'             

    m' 76.00 x   =   

  
 UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:   
 
3 BETONSKI  RADOVI 
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3.1 Izrada armirano betonskih 
serklaža 15x10 cm marke MB 
30. Izraditi oplatu i serklaže 
armirati po projektu, detaljima 
i statičkom proračunu. Beton 
ugraditi i negovati po 
propisima. U cenu ulaze i 
oplata, armatura i pomoćna 
skela.  
Obračun po m3 serklaža.             

    m3 0.15 x   =   
  
 UKUPNO BETONSKI RADOVI:   
 

4 SUVOMONTAŽNI  
RADOVI 

  
4.1 Izrada pregradnog zida 

debljine 125 mm, jednostruka 
metalna potkonstrukcija 
obložena obostrano 
dvostrukim gips kartonskim 
pločama GK12.5 mm, sistem 
Knauf ili drugog proizvođača 
istih ili boljih karakteristika. 
Pregradni nenosiv zid izraditi 
od pocinkovanih profila CW 
50, postaviti kamenu vunu 
debljine 50 mm i obložiti gips 
kartonskim pločama, po 
projektu i uputstvu 
proizvođača. Sastave obraditi 
glet masom i bandaž trakama 
po uputstvu projektanta. U 
cenu ulazi i radna skela.  
Obračun po m2 postavljene 
površine.             

    m2 20.00 x   =   
  

 UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI:   
 
5 BRAVARSKI RADOVI 
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5.1 Nabavka,Izrada I postavljanje 
konstrukcije zida od čeličnih 
kutijastih profila 60x60x4mm, 
po projektu, i uputstvu 
projektanta. Spojeve i varove 
idealno izraditi, očistiti i 
obrusiti. Pre ugradnje čelik 
očistiti od korozije i prašine, 
naneti impregnaciju i osnovnu 
boju, po izvršenoj montaži 
popraviti je. U cenu ulaze i 
ankeri, zavrtnji, podloške, 
skela, kao i atestiranje 
konstrukcije i varova.    
Obračun po kg čelika.               

    kg 370.00 x   =   
  

 UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI:   
 
6 STOLARSKI RADOVI 

  
5.1 Izrada, transport i ugradnja 

fasadne PVC stolarije od 
petokomornih profila od 
tvrdog PVC-a, min debljine 
profila 70 mm. Staklo 
termopan 4/15/4 mm. 
Koeficijent toplotne 
provodljivosti k=1,20 Wm2K. 
Obavezna je ugradnja tri 
zaptivne gume. U jed. cenu 
uračunati sva neophodna 
zaptivanja purpenom ili kitom. 
Prozore pričvrstiti metalnim 
ankerima po visini na min. 
dva mesta a po širinini u 
zavisnosti od širine prozora. 
Izrada prozora prema 
priloženim šemama stolarije 
sa uzimanjem proizvodnih 
mera na licu mesta. Obavezno 
priložiti sve potrebne ateste ( 
koeficijent toplotne 
provodljivosti, vazdušna 
propustljivost, vodena 
propustljivost, zvučna 
izolacija, zapaljivost)             



Прешколска установа Милка Диманић    –    Конкурсна документација  

          Страна 24/55 
 

 
NAPOMENA:  
Okov i stistem otvaranja 
(brava i kvaka) su prizvođača 
MACO ili drugog proizvođača 
istih ili boljih karakteristika. 

  1S - 355/207 
MERE OBAVEZNO UZETI 
NA LICU MESTA kom 10.00 x   =   

  3S - 225/272   
MERE OBAVEZNO UZETI 
NA LICU MESTA kom 2.00 x   =   

  4S - 225/272  
MERE OBAVEZNO UZETI 
NA LICU MESTA kom 3.00 x   =   

  

 UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI:   

       
12 MOLERSKO FARBARSKI 

RADOVI 

       
12.1 Obrada spoljasnih površina 

knaufa i siporeksa 
gradjevinskim lepkom i 
mrežicom. Bojenje  fasade 
akrilnom fasadnom bojom u 
dva tona. Pre bojenja površine 
fasade preći šmirglom i 
opajati. Fasakril za prvi 
premaz razrediti sa 10% 
fasakril razređivača i kao 
podlogu naneti četkom. Nakon 
sušenja naneti drugi i treći 
premaz Fasakrila, sa 
razmakom za sušenje od 
najmanje 10-12 sati. Ivice 
različitih tonova izvući 
precizno. Malterisane površine 
moraju biti potpuno suve pre 
bojenja. Pre početka bojenja u 
saradnji sa projektantom 
uraditi probne uzorke.             
Obračun po m2.          
 
Napomena: 
Poziciju uraditi u svemu             
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prema detaljima proizvođača 
JUB ili drugog proizvođača 
istih ili boljih karakteristik. 

    m2 35.50 x   =   
12.2 Gletovanje i bojenje u dva 

sloja unutrašnjih zidova i 
špaletni od siporeksa i knaufa 
poludisperzivnim bojama u 
boji po izboru investitora.  
Obračun po m2 obojene 
površine po opisu. 
 
Napomena: 
Poziciju uraditi u svemu 
prema detaljima proizvođača 
JUB ili drugog proizvođača 
istih ili boljih karakteristik.             

    m2 35.50 x   =   
 

 UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI:   

         
1 PRIPREMNI RADOVI             
2 ZIDARSKI RADOVI             
3 BETONSKI  RADOVI             
4 SUVOMONTAŽNI  RADOVI             
5 BRAVARSKI RADOVI             
6 STOLARSKI RADOVI             
7 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI             

                                                                cena bez PDV-a UKUPNO: ________________ 
 
                                                                                PDV UKUPNO: ________________ 
 
                                                               Cena sa PDV-a UKUPNO: ________________ 
 
 
 
 
Ponudjac: ______________________ 
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Образац бр. 1.2 
 

 
3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ „ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

ЈНМВ 8/2017 
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена: табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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Образац бр. 1.3 
 

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 „ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

 ЈНМВ 8/2017 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена: табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Образац бр. 1.4 
 

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – „ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I 
ФАЗА 

 
 ЈНМВ 8/2017 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок важења Понуде 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок изршења радова 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин извођења радова 
 

 

 
 
 
         Датум                                Понуђач 
                                                     М. П.  
________________________                       _________________________ 
 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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                                                                                                             (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
За јавну набавку- радови „ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

 
ЈНМВ 8/2017 

a) образац структуре понуђене цене  
Редни број  Опис Јед.мере Количина Цена без пдв-а Укупно без пдв-а 

1  2  3  4  5  6  
          
            
            
            
            

УКУПНО БЕЗ ПДВ   
ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ  

 

ДАТУМ: 
__________________ 

   

М.П. 

ПОТПИС овлашћеног 
лица понуђача/носиоца 

посла  

   
МЕСТО: 

____________________ 
      ____________________ 

б)утство како да се попуни Образац структуре понуђене цене  

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству: 

У колону 5. понуђач уписује јединичну цену радова без пореза на додатну вредност  

У колону 6. понуђач уписује цену за укупну количину радова без пореза на додатну вредност 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
___________________________________________, доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
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: ___.___.2017.године   
                                                               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
                                                                      М.П. 
                                                                                                      
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 У складуса чланом 26. Закона, ________________________________________     (Назив 
понуђача) 
даје:  
 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке – радови ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 
ЈНМВ 8/2017 

 
-поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: ___.___.2017.године                                    
                                                                                 
                                   ПОТПИС  
                                                                                    ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
                                               М.П. 
                                                                                                      
                                                                          ______________________ 
     
Напомена:   За групу понуђача податеке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу  
    

И З Ј А В У 
Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 

набавке – ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 
ЈНМВ 8/2017 

 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије, или _____________________ ( стране државе када има седиште 
на њеној територији); 
4) 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 и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 
 
Место:____________________                                                           Понуђач: 
 
Датум:__.__.2017. године                         М.П.                     _____________________                                                        
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Подизвођач  ______________________________________________ у поступку јавне набавке 
– ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

ЈНМВ 8/2017 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1)   Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2)      Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
3)     Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде; 
4)     Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије, или _____________________ ( стране државе када има седиште 
на њеној територији); 
5)    Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 
 
Место:____________________                                         Овлашћено лице подизвођача: 
 
Датум:__.__.2017. године                         М.П.                     _____________________                                                        
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 (ОБРАЗАЦ 7) 
 
                                                                                                                                        
ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 
 

          ЈНМВ – „радови „ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 
ЈНМВ 8/2017 

 
 

И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
 
 

              Понуђач ____________________________________________________ 
 

 
 
                 Обавезујем се да ћу одмах по потписивању додељеног уговора о јавној набавци, а 
најкасније у року од 15 дана од дана обостраног потписивања уговора,  положити средства 
финансијског обезбеђења предвиђена Уговором .    
    Изабрани понуђач је дужан да по записничкој примопредаји изведених радова достави: 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року . 
                Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте финансијског обезбеђења, 
Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, 
овлашћење за Наручиоца, да уговорена средства финансијског обезбеђења може попунити у складу 
са закљученим уговором о јавној набавци, као и копију захтева за регистрацију меница, овереног од 
моје пословне банке.  
 
            Датум                                            мп.                                        Потпис понуђача 
 
________________                                                                         _____________________ 
 

 
 
 
Напомена: Понуђач или члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати средства 
обезбеђења потписује и печатом оверава овај образац. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
. 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. став. 2. ЗАКОНА 
 
 
 
            У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

И З Ј А В У 
 

            Понуђач______________________________________ у поступку јавне набавке –  
„радови „ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

 ЈНМВ 8/2017 
, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
          Датум                                                                             Понуђач 
 
_______________________                                            ________________         
                                                           М.П.                               

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прешколска установа Милка Диманић    –    Конкурсна документација  

          Страна 36/55 
 

                                                                                                  (ОБРАЗАЦ 9) 
 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку радови ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 
 

 ЈНМВ 8/2017 
,                  

Потврђујем да сам у име понуђача  
  
Назив понуђача:   _______________________________  
  
Адреса понуђача:  ______________________бр. _____  
  
Место:     _____________________________________  
  
Контакт особа:  ________________________________  
  
Контакт телефон:  ______________ факс: __________  
  
Е mail:                         _____________________________  
  

преузео  конкурсну  документацију  за  јавну  набавку:  радови ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ 
ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

ЈНМВ 8/2017 
ВАЖНО: Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим 

понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. 
 
 У  случају  да  потписану  и  оверену  Потврду  о  преузимању  конкурсне  документације 
понуђач  не  достави Наручиоцу  поштом  на  адресу  Предшколска установа Милка Диманић, 
12.Бригаде 34., 16210 Власотинце,  факсом на број 016/875-425 или скенирану  на  и-мејл:  
milkadimanic@yahoo.com наручилац  не  преузима  никакву одговорност везано за члан 63. 
Закона о јавним набавкама.  
  
 
Датум: _________________ 
  
 
 
                                                                                           Овлашћено лице:                                                
                                                                                                
  
                                                                                              Потпис:              
                                                                       М.П.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

           ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 
ЈНМВ 8/2017 

      
 
Уговорне стране : 

1. Наручиоц радова : Предшколска установа „Милка Диманић“, Власотинце, 12.бригаде 34, 
ПИБ 101607909, матични број 07255462, жиро рачун 840-410661-45 (у даљем тексту: 
Инвеститор), кога заступа директор Снежана Филиповић и 
2.Извођач радова _______________________________________, ___________________, Ул. 
___________________________ бр. ____ , ПИБ _______________________, матични број 
__________________, рачун бр. _______________________ отворен код пословне банке 
______________________,  
 
члан групе _____________________________________________, _____________________, Ул. 
_______________________ бр. ____, ПИБ ______________, матични број _________________,  
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________,  
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео  поступак јавне 

набавке мале вредности– радови,  ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I 
ФАЗА 

 ЈНМВ 8/2017 
      Предмет Уговора су радови , ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I 

ФАЗА 
ЈНМВ 8/2017 

         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.  

 
ВРЕДНОСТ РАДОВА 
     Члан 2. 
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи укупно 

_____________________ динара без ПДВ односно ____________________ динара са ПДВ, а 
добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број ____________ од 
______________. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 
               

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :  
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 по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним 
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача,  
с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 

Уколико Наручилац или Корисник делимично оспоре испостављене ситуације, дужни су 
да исплате неспорни део ситуације.  

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. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ 
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком 
плану, који је саставни део овог уговора. 
 Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да 
је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова : 
 да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску 
дозволу,  
 да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз налогу Наручиоца, 
 у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 
 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност  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 5. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 
дужан је да плати Наручиоцу 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 оверу надзорног органа, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако су Наручилац или Корисник због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ 
штете Наручилац и Корисник морају да докажу. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 6. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, 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, грађевинско-занатске 
и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 
предмет овог уговора. 
 Извођач се обавезује : 
 да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) 
дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу  на разматрање и даље поступање; 
неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на 
време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова; 
 да пре почетка радова потпише главне пројекте 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 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 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 или Корисника. 
  

Члан 7. 
Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан 

динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање 
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градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерака, по два за Наручиоца и 
стручни надзор. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И КОРИСНИКА 
 

Члан 8. 
Наручилац  се обавезује да Извођачу плате уговорену цену под условима и на начин 

одређен чл. 2. и  3. овог Уговора. 
Наручилац  ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача.  
Наручилац  се обавезује да  уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - 

техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз 
градилишту. 

 
ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 9. 
Уговорне стране констатују да је понуђач уз понуду доставио - 1 (једну) сопствену 

бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, која се може активирати најповољнијем понуђачу у 
износу од 10% од понуђене цене без ПДВ-а у случају када најповољнији понуђач одбије да 
потпише Уговор; 
бланко меница мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица; 
    Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда 
Наручиоцу Меницу за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора без ПДВ, са 
трајањем од најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да 
се продужи.У моменту подношења понуде доставља се попуњен Образац 12 a. – Изјава 
понуђача да ће доставити средства финансијског обезбеђења у случају доделе уговора. 
 Оригинал сопствене бланко менице морају бити прописно потписане и печатиране од 
стране издаваоца без попуњавања осталих битних елемената менице, са копијом депо картона, 
меничним овлашћењем (у два примерка) за попуну меница и потврдом о регистрацији меница 
са клаузулом „без протеста“. 

Изабрани понуђач је дужан да по записничкој примопредаји изведених радова достави: 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:  

-1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија). 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, са назначеним 
износом у висини 10% од вредности уговора без ПДВ 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ у 
висини 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и 
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.  

Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Такође, у њему је 
предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката и др.  
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Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року.  
 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 10. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____  године рачунајући од дана примопредаје 
радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 
од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.  

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

Члан 11. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, 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 5 дана 
по пријему писаног позива од стране Наручиоца или Корисника, Корисник је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом 
гаранције банке за отклањање грешака у гарантном року. 

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

 
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 12. 
 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. 
 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 објекта, 
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач 
у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на 
трошак Извођача по овом уговору. 

 
Члан 13. 

 Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
___________________________________________________, __________________, 
Ул.________________________ бр.____, ПИБ_____________________, матични број 
_______________. 
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 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику 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 14. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и 
Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца  и стручног надзора мења 
обим уговорених радова и изводи вишкове радова.   

 
Члан 15. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Корисника, а уз сагласност 
стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно. 
           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.   

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
 

Члан 16. 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 

уговора.    
Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

     
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

    Члан 17. 
 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 15 дана од завршетка 
радова. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда , пре техничког прегледа, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, 
као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке 
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Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако 
их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на 
рачун Извођача.   

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Корисник. 
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Кориснику предати на 

коришћење  радове који су предмет овог уговора. 
 

Члан 18. 
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 19. 
   Наручилац и Корисник имају право на једнострани раскид Уговора у следећим 
случајевима: 
 уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако 
Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  
 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;  
 у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 20. 
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову 

реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог 
извођача и активира гаранцију банке 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. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 
уговора.  

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 21. 
 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. 
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Члан 22. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

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

Члан 23. 
 Овај уговор је сачињен шест  једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 
 
 
 
          НАРУЧИЛАЦ  Радова                                   ИЗВОЂАЧ радова 
          
     _________________________                        ________________________ 
 
 
 
Напомена: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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. 

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 23.11.2017. године, и интернет сајту Наручиоца, и у складу са конкурсном 
документацијом. 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки,лично код 
наричиоца  и интернет сајта Наручиоца milkadimanic@ahoo.com закључно са истеком рока за 
подношење понуда.  
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ радови„ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

JNMV 8/2017 -  (НЕ ОТВАРАТИ). 
Понуђач је дужан да на коверти наведе назив, адресу, телефон и контакт особу.  
На полеђини коверте или на кутији навести 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  08,00 -14,00 часова, на 
адресу Наручиоца – Предшколска установа Милка Диманић, Ул. 12.Бригаде 34. 16210 
Власотинце.  

Уколико крајњи рок падне у нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда се помера на 
први наредни радни дан и то до 12.00 часова. 
 
Крајњи рок за достављање понуда је 01. 12 .2017 године и то до 12.00 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.  

 МЕСТО,  ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА  
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, у 13.00 

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

Уколико дан за јавно отварање падне у нерадни дан, јавно отварање понуда извршиће се 
првог наредног радног дана у 13.00 часова. 
 

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. 

mailto:milkadimanic@ahoo.com
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Понуда мора да садржи: 

 
- доказе о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, 

наведене у члану 77.  Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље  IV. у конкурсној 
документацији);или-Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, 
чл. 75 и 76 и Изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, чл. 
75 и 76 ( образац 5 и 6 у конкурсној документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (обрасци бр. 1, бр. 1.1, бр.1.2 и  
бр. 1.3, у конкурсној документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (поглавље  VII. у конкурсној 
документацији) 

- средства финансијског обезбеђења –Изјава понуђача о достави финансијских 
средстава обезбеђења  - (образац 7 у конкурсној документацији); 
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац трошкова припрема понуде 
(образац 3 у конкурсној документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Изјава понуђача о независној понуди  
(образац 4у конкурсној документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Изјава понуђача о поштовању обавеза и 
чл. 75. Закона (образац 8 у конкурсној документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац - Техничке карактеристике (поглавље  I 
I. у конкурсној документацији) 

- попуњен, печатом оверен и потписан -Образац структуре понуђене цене са упутством 
како да се попуни(образац 2 у конкурсној документацији). 
 

Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца из 
конкурсне документације 
 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 да упише податке у за њих 
предвиђена празна поља, или заокружи већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у 
потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. Уколико понуђач не попуни, у 
зависности од наступа, у одговарајућем обрасцу празна поља или не заокружи већ дате 
елементе, понуда ће се сматрати неисправном и као таква ће бити одбијена. 
 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 овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћеног лица члана групе понуђача; 
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 Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно 
овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача, је дужно да попуни модел уговора, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 
 Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака. 
 Комплетно припремљену конкурсну документацију понуђач је у обавези да упакује на 
одговарајући начин тако да се, приликом прегледавања, истој не може одузимати нити додавати 
било какав докуменат без видљивог оштећења. Ако понуђач пакује понуду перфорирањем мора 
водити рачуна да средства финансијског обезбеђења понуде не сме перфорирати, а ипак 
упаковани да чине саставни део понуде.  
  
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

   Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска 
установа Милка Диманић, 12.Бригаде 34 16210 Власотинце,  са назнаком: „Измена 
понуде за јавну набавку -  радови„ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I 

ФАЗА 
ЈНМВ 8/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радови ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ 
– I ФАЗА 

ЈНМВ 8/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну-  радови„ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I 

ФАЗА 
ЈНМВ 8/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку „Опозив понуде за јавну-  радови  
ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 

 
ЈНМВ 8/2017- 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. 
 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 
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 У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
 Понуду може поднети група понуђача. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке 
о:  

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

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
- понуђачу који ће издати рачун,  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
- податке о понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне 

документације. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема 
привремене односно окончане ситуације.  
 Понуђачу није је дозвољено да захтева аванс. 
 Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 

8.2,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. 

8.3.Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 45 календарских дана.  
 

8.4.Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена, као 
неисправна. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
8.5. Други захтеви  
 

Понуђени радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према    Спецификацији 
и техничким карактеристикама набавке. Понуђач се обавезује да предметни радови средњег 
квалитет изведе по ценама из прихваћене Понуде,  у траженој количини и у наведеним 
роковима 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
 У цену је урачуната цена предмета јавне набавке . 
 Цена је фиксна и не може се мењати.  
 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 
сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
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 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 Дозвољава се понуђачу да цену изкаже у еврима, с тим да ће се за прерачун у динаре 
користити одговарајући средњи курс НБС на дан отварања понуда. 
 
10. 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 и привреде. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 Наручилац нема обавезу објављивања позива за подношење понуде на страном језику. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
11.1 Понуђач је дужан да у понуди достави: Доказ: Средства финансијског обезбеђења: 
- 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, која се може активирати 
најповољнијем понуђачу у износу од 10% од понуђене цене без ПДВ-а у случају када 
најповољнији понуђач одбије да потпише Уговор; 
бланко меница мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица;      
11.2.Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да у року од  15 дана по  потписивању уговора достави  Меницу за добро 
извршење посла у висини 10% од вредности уговора без ПДВ, предаје се наручиоцу у моменту 
закључења уговора, траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице мора да се продужи.У моменту подношења понуде доставља се попуњен Образац 12 a. – 
Изјава понуђача да ће доставити средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
Оригинал сопствене бланко менице морају бити прописно потписане и печатиране (важи за 
правна лица и предузетнике) од стране издаваоца без попуњавања осталих битних елемената 
менице, са копијом депо картона, меничним овлашћењем (у два примерка) за попуну меница и 
потврдом о регистрацији меница са клаузулом „без протеста“.   

11.3.Изабрани понуђач је дужан да по записничкој примопредаји изведених радова достави: 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:  
-1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија). 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, са назначеним 
износом у висини 10% од вредности уговора без ПДВ 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
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Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ у висини 
10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.  
Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Такође, у њему је 
предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката и др.  
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 
понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року.  

 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊАПОВЕРЉИВИХПОДАТАКА: 

Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју 
„ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у 
горњем  десном углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис 
лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, 
поверљив део морабити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 
«ПОВЕРЉИВО». 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од 

значаја за применуелемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, 
сагласно члану 14. став 2.Закона. 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 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 понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, радови 

ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“ – I ФАЗА 
ЈНМВ 8/2017 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам)  или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

mailto:milkadimanic@yahoo.com
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 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
17. РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА /НЕГАТИВНЕ 
РЕФЕРЕНЦЕ 

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

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

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. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из став 3.тачка1) овог члана, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврстан. 
  
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине.   
 
 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 
комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: : 
milkadimanic@yahoo.com или факсом на број 016-875-425 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

mailto:milkadimanic@yahoo.com
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП:Предшколска установа Милка Диманић, 12.Бригаде 34,Власотинце; јавна 

набавка ЈН МВ 8/2017 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 
у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
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други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом. 

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

21. 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. Закона.  
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 
 
 
 


