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            Република Србија  
 ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
              IV Су 22-9/2015 
              ЈНМВ 3/2015 
          Датум 11.6.2015. године 
          ВЕЛИКО ГРАДИШТE  
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV Су 
22 - 9/2015 од 5.6.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 
IV Су 22 - 9/2015 од 9.6.2015. године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – грађевинских радова ЈН број 3/2015 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 
 
 
 
 

III 

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

 
 
 
 
4 

IV Техничка документација   
 
5 

 
 

V 

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

 
 
8 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 
VII Образац понуде 21 
VIII Модел уговора 27 
IX Образац трошкова припреме понуде 35 
X Образац изјаве о независној понуди 36 

 
Напомена:Наручилац је редним бројем означио сваку страну конкурсне документације 
и укупан број страна конкурсне документације 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Основни суд у Великом Градишту  
Адреса: Житни трг бр.3 
Интернет страница: www.vg.os.rs. 
Председник суда: судија Ненад Тадић 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 3/2015 су радови – грађевински радови - адаптација и 
санација дела судске зграде. 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка и не спроводи се електронска лицитација. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: судијски помоћник Јелена Николић 
Е - mail адреса: nikolic.jelena@vg.os.sud.rs 
Факс: 012/662-260 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 3/2015 су грађевински радови - адаптација и санација дела 
судске зграде и исти обухватају радове на крову и кровном покривачу и молерско-
фарбарске радове у мокрим чворовима, керамичарске радове, подополагачке радове и 
радове на водоводу и канализацији у приземљу и на првом и другом спрату судске 
зграде, ОРН: 45000000. Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су 
у буџету Републике Србије, на економској класификацији 511 – зграде и грађевински 
објекти. Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Основног суда у Великом 
Градишту за 2015. годину.  
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама.  
 
3. Комисија за јавну набавку: 

1. Председник комисије: Јелена Николић, 
Заменик председника: судија Александар Рајевић, 
2. Први члан комисије: судија Јоргован Маринковић, 
Заменик првог члана: Ана Чукановић, 
3.Други члан комисије: судија Милијана Љубић,  
Заменик другог члана: судија Споменка Цокић, 

 
 

mailto:nikolic.jelena@vg.os.sud.rs�
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 
1. Врста радова: 
Врста и опис радова наведени су у техничкoj документацији у оквиру ове конкурсне 
документације (Поглавље IV). Понуђачи су дужни да обиђу локацију на којој ће се 
планирани радови изводити, да изврше преглед стања крова, мокрих чворова и 
осталих просторија у којима ће се изводити радови, ради увида у планиране и 
потребне радове. Обилазак локације може се извршити сваког радног дана у периоду 
од 15.6.2015. године до 30.6.2015. године, у времену од 09,00 до 14,00 часова. 
Извршени обилазак локације потврдиће се издавањем потврде Основног суда у 
Великом Градишту, коју је понуђач дужан да достави у својој понуди.  
 
2. Техничке карактеристике: 
Техничке карактеристике радова који су предмет ове набавке су дате у  конкурсној 
документацији у техничкoj документацији и у обрасцу понуде. (Поглавље IV и VII). 
 
3. Квалитет: 
У складу за захтевима из техничке документације и обрасца понуде. Извођач је дужан 
да радове изводи у свему у складу са важећим прописима, стандардима, техничким 
упутствима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за дату врсту 
радова који су предмет овог поступка јавне набавке мале вредности.  
 
4. Количине и опис радова: 
Количина, јединице мере и опис радова који су предмет ове набавке одређени су у 
техничкој документацији и обрасцу понуде (Поглавље IV и VII). 
 
5. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета: 
Надзор над извођењем радова ће вршити надзорни орган који одреди наручилац. 
Контрола свих изведених радова извршиће се приликом примопредаје комисијски. 
 
6. Рок извршења: 
Радови се морају извести у року који не може бити дужи од 60 календарских дана, а 
рачуна се од дана увођења извођача у посао и ближе је регулисан моделом уговора 
који је саставни део конкурсне документације. Понуда са дужим роком извршења ће се 
сматрати неприхватљивом.  
Радови се морају изводити по фазама и у динамици која неће ометати рад суда у току 
извођења радова, односно по фазама и у динамици коју наложи надзорни орган, тако 
што ће се прво изводити радови на крову и кровном покривачу, а потом унутрашњи 
радови. 
 
7. Узорци: 
Посебно  се напомиње да је по нуђач чија по нуда буде прихваћена, пре закључења 
уговора о извођењу радова дужан да наручиоцу ради избора достави по три узорка 
зидних и подних плочица, као и ламината.  
Изабрани узорци неће се вратити понуђачу. Уколико понуђач са којим буде закључен 
уговор испоручи односно угради артикле који по квалитету одступају од изабраних 
узорака, наручилац задржава право да по том основу раскине уговор.  
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8. Гаранције: 
Гарантни рок за квалитет радова је рок предвиђен законским прописима, а не краћи од 
две године, уколико у уговору није другачије одређено. За уграђену опрему и 
материјале важи гаранција произвођача. Гарантни рок тече од дана пријема радова под 
условом да се приликом примопредаје радова за обављене радове да позитивно 
мишљење. 
 
Напомена: 
У свим случајевима у којима је у овој конкурсној документацији коришћен одређени 
(оригинални) робни знак, односно произвођач, подразумева се да се може поднети 
понуда и за добра других произвођача, али само и искључиво ако су добра и тих 
произвођача у свему одговарајућа оригиналним. 
 

 
IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

 

Опис - стање на објекту: 
1. Стање крова и прокишњавање објекта: 
Тавански простор је испуњен разним предметима и изметом од голубова. Потпуно је 
непроходан и неприступачан. Кровни лим од профилисаног алуминијумског лима није 
добро причвршћен за подлогу и на више места је дошло до одвајања целих табли,  а при 
ветру долази до издизања и до 50 цм од подлоге. Ово је видљиво и прегледом са терена. 
На већем делу спрата дошло је до продора воде на плафон, и даље преко зидова до пода, а 
постоје и непосредна прокапавања са оштећењем документације по столовима. Због 
сливања воде на појединим местима је угрожена и електроинсталација.  
 

2. Стање зидова и плафона: 
Због продора воде – већином са крова али и кроз фасадну столарију која се не затвара, 
дошло је до оштећења плафона и зидова, пре свега на деловима парапета.  
 
3. Стање подова : 
Од укупно 816.10 м2 радног простора Основног суда, на 341.58 м2 нема никаквог пода 
(бојена цементна кошуљица),  на 436,62 м2 постоји облога од таписона, а у једној судници 
је под од ламината (37.90 м2). Подови од итисона су потпуно пропали: у већем делу 
оштећени од продора воде, делом су одлепљени и уопште пропали због употребе. Подови 
од бојене цементне кошуљице непримерени су за објекат овакве намене.  
 
4. Стање санитарије : 
У објекту постоје четири мокра чвора, на свакој етажи по један, са мушким и женским WC 
на свакој етажи, од којих три користи Основни суд у Великом Градишту, у приземљу и на I 
и II спрату. На III спрату WC шоље са водокотлићима нису у употреби, на I спрату и 
приземљу у половини кабина; писоари не постоје ни у једној кабини (демонтирани); 
Умиваоници се не могу употребљавати, нема ни огледала; Не постоје бојлери за топлу 
воду и сл. Неопходна је замена комплетне санитарије, са одговарајућим цевним разводом. 
Напомиње се да су ови радови само најнеопходнији, како би се спречило настајање веће 
штете. Остали делови објекта, на којима такође постоје оштећења, нису предмет набавке. 
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 ОБРАЧУН ПОВРШИНА РАДНИХ ПРОСТОРИЈА (БЕЗ ПОМОЋНИХ ПРОСТОРИЈА) 
(САДАШЊЕ СТАЊЕ) 

      бр. ПРОСТОРИЈА ПОВРШИНА нето 
м2 ПОД  ЗИДОВИ И 

ПЛАФОНИ 
ПРОЗОРИ  

154/215 
            

  ПРИЗЕМЉЕ         
4 СУДНИЦА-КАБИНЕТ 29,34 таписон молерај 3 
5 СУДНИЦА-КАБИНЕТ 37,90 ламинат молерај 4 
6 КАБИНЕТ 18,44 бојени бетон молерај 2 
7 ПОРТИРНИЦА 18,39 бојени бетон молерај 2 
8 САЛА-СУДНИЦА 46,97 бојени бетон молерај 5 
9 КАНЦЕЛАРИЈА 18,02 бојени бетон молерај 2 
10 КАНЦЕЛАРИЈА 27,54 бојени бетон молерај 3 
  СВЕГА ПРИЗЕМЉЕ 196,60     21 
            
  I  СПРАТ         
4 ПИСАРНИЦА 56,85 таписон молерај 6 
5 КАБИНЕТ 18,51 таписон молерај 2 
6 КАБИНЕТ 27,78 таписон молерај 3 
7 КАБИНЕТ 27,85 таписон молерај 3 
8 КАБИНЕТ-СУДНИЦА 27,46 таписон молерај 3 
9 КАБИНЕТ-СУДНИЦА 27,53 таписон молерај 3 
10 ПРЕДПРОСТОР 7,93 бојени бетон молерај   

  СВЕГА I  СПРАТ 193,91     20 
            
  II СПРАТ         
3 КАНЦЕЛАРИЈА 28,02 таписон молерај 3 
4 КАНЦЕЛАРИЈА 27,82 бојени бетон молерај 3 
5 КАНЦЕЛАРИЈА 27,92 бојени бетон молерај 3 
6 КАНЦЕЛАРИЈА 18,51 бојени бетон молерај 2 
7 КАНЦЕЛАРИЈА 28,03 бојени бетон молерај 3 
8 КАНЦЕЛАРИЈА 18,17 бојени бетон молерај 2 
9 КАНЦЕЛАРИЈА 18,14 бојени бетон молерај 2 
10 КАНЦЕЛАРИЈА 17,96 таписон молерај 2 
11 КАНЦЕЛАРИЈА 27,51 таписон молерај 3 
  СВЕГА II  СПРАТ 212,08     23 
            
  III СПРАТ         
3 КАНЦЕЛАРИЈА 28,02 таписон молерај 3 
4 КАНЦЕЛАРИЈА 18,17 таписон молерај 2 
5 КАНЦЕЛАРИЈА 18,11 таписон молерај 2 
6 КАНЦЕЛАРИЈА 18,44 таписон молерај 2 
7 КАНЦЕЛАРИЈА 18,83 таписон молерај 2 
8 КАНЦЕЛАРИЈА 18,39 таписон молерај 2 
9 КАНЦЕЛАРИЈА 27,85 таписон молерај 3 
10 АРХИВА 65,70 бојени бетон молерај 7 
  СВЕГА III  СПРАТ 213,51     23 

 
СВЕ УКУПНО :  816,10     87 
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РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ-САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ СУДА ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ 

 

      
р.бр. ОПИС РАДОВА ј.м. Количина 

1 2 3 4 
        

I РАДОВИ НА КРОВУ И КРОВНОМ ПОКРИВАЧУ     
1 Чишћење таванског простора од разних отпадака и птичјег 

ђубрета са спуштањем на терен, утоваром и транспортом 
возилом на депонију. Обрачун по м2 таванског простора 
25,00*14,50 м2 362,50 

2 Ревизија заптивености тавана са затварањем свих рупа кроз 
које може доћи до уласка птица пауш 1 

3 Преглед-ревизија кровног покривача од профилисаног 
алуминијумског лима са заменом до 10% оштећеног и 
неупотребљивог лима, на деловима по налогу надзорног 
органа. У цену улази: набавка и замена неупотребљивих 
табли, преглед, исправљање и поправка подужних спојева 
лима, замена оштећених и постављање недостајућих 
завртњева и оштећених и недостајућих гумица, ревизија и 
везивање лимених слемењака 26,00*15,10*1,05 =412,23     

3а * ревизија без замене м2 371,01 
3б * замена оштећеног лима м2 41,22 
4 Преглед, испитивање громобранске инсталације са 

провером спојева. Цену утврдити према стању на лицу 
места  пауш 1 

        
  СВЕГА I :     
        

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ У МОКРИМ ЧВОРОВИМА 
1 Израда молераја - посно бојење зидова и плафона у мокрим 

чворовима преко постојеће боје, са потребним 
предрадњама: скидање покорушене боје, крпљење 
оштећених места са попуњавањем малтером 
((1,23+0,84)*2*3*3+(1,82+1,83)*2*3+ (3,94+1,23) * 2*3+(1,45+1,96) 
*2*3)*0,70+39,63 м2 117,08 

2 Скидање постојећих унутрашњих врата, поправка 
површина, чишћење и бојење преко постојеће боје, комплет 
врата са штоковима са набавком и постављањем 
недостајућег окова дим. 70/210 ком 16 

3 Фарбање постојећих ливених радијатора 600/690 и цевног 
развода грејања радијатор лаком са скидањем радијатора, 
чишћењем и враћањем на места по извршеном фарбању ком 9 

        
  СВЕГА II :     
        

III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
1 Облагање подова у мокрим чворовима у приземљу, на I и II м2 39,63 
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спрату, преко постојећих подова, керамичким плочицама у 
лепку (1,02+1,03+1,05+3,18+2,84 +4,09)*3  

2 Облагање зидова у мокрим чворовима у приземљу, на I и II 
спрату керамичким плочицама у лепку на постојећим 
зидовима, са крпљењем оштећених места и попуњавањем 
малтером ((1,23+0,84) * 2*3*3 +(1,82+1,83)*2*3 
+(3,94+1,23)*2*3+(1,45+1,96)*2*3)*2-отвори 0,70*2,05*12*3 м2 169,62 

        
  СВЕГА III :     
        

IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     
1 Скидање постојећег пода од таписона-итисона или 

чишћење и местимично изравнавање цементне кошуљице 
ради постављања новог пода са одношењем шута на 
депонију. По извршеном скидању пода извршити потребно 
чишћење и равнање подлоге ради постављања новог пода м2 196,53 

2 Облагање подова ламинатом класе 32, дебљине 8 мм, преко 
подлоге од филца, заједно са одговарајућим ободним 
лајснама за ту врсту пода. Ламинат од произвођача Classen 
или други одговарајући сличног квалитета. Приземље - 
просторије  8,10 и 4  46,87+27,54+ 29,34+ I спрат просторије  4,5,6  
46,49+18,51+27,78 м2 196,53 

        
  СВЕГА IV     
    
        
V ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА     
  Демонтажа санитарије са преносом на депонију:     
1 WC шоља са водокотлићем  ком 9 
2 Умиваоник 60/40 ком 6 
3 Прикључци писоара са блиндирањем доводних и одводних 

цеви ком 9 
  Набавка и монтажа нове санитарије, са прикључењем на 

посто-јећу водоводну и канализациону мрежу.      
4 WC шоља комплет - "моноблок" - симплон веза ком 9 
5 Умиваоник-лавабо 60/40 са батеријом Т-Х  и зидним 

огледалом  ком 6 
6 Бојлер  8  л (по  1  на свакој вертикали по  1 ) са израдом 

инсталације и повезивањем постављених умиваоника ком 2 
7 Држач WC папира  ком 9 
8 Четка за WC чољу са држачем ком 9 
9 Држач сапуна ком 6 

10 Ревизија постојеће водоводне инсталације од ПВЦ или 
поц.цеви Ф 15-20 мм са потребним поправкама, на основу 
прегледа стања на лицу места. Обрачун по једном точећем 
месту пауш 1 

11 Ревизија канализационе инсталације са местимичним 
поправкама. Обрачун по једном точећем месту ком 1 

  СВЕГА V     
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Напомена: 
За врсту и димензије керамичких плочица, санитарију и опрему потребно је 

претходно прибавити сагласност наручиоца.  
 Извођач је дужан да планиране радове изведе у свему у складу са Законом о 
планирању и изградњи, Законом о заштити на раду и другим законима и прописима, 
стандардима, техничким упутствима, техничким нормативима и нормама квалитета 
ко ји важе за дату врсту р адо ва ко ји су пр едмет о во г поступка јавне набавке мале 
вредности.  
 Извођач је обавезан да радове пријави надлежним органима (грађевинској 
инспекцији, инспекцији рада и др.), да спроводи прописане мере, како за своје 
запослене, тако и за објекат, те сноси одговорност за сву евентуалну и могућу штету.  
 Извођач је дужан да посао организује тако да се радови који су предмет овог 
поступка обављају суботом и недељом, док се радним данима могу обављати у периоду 
од 14,00 до 19,15 часова, водећи рачуна о томе да за време извођења радова не сме бити 
прекинута функција нити ометен рад суда односно осталих правосудних и државних 
органа смештених у судској згради (чије је радно време од 07,30 до 15,30 часова). На 
образложени предлог извођача радова Основни суд у Великом Градишту може за 
конкретан дан/конкретне дане да одобри да се радови обављају радним данима и пре 
14,00 часова.  
 Надзор у погледу квалитета и квантитета извршених радова врши надзорни 
орган, што ће детаљније бити регулисано кроз грађевинску књигу и грађевински 
дневник.  
 Извођач је дужан да води грађевинску књигу и грађевински дневник, у свему у 
складу са важећим прописима у тој области.  
 Одговорни извођач радова, који ће бити именован за извођење радова у 
предметној јавној набавци мора да поседује одговарајуће врсте лиценци, у складу са 
Законом о планирању и изградњи и Статутом Инжењерске коморе Србије, а према 
врстама радова који су предмет извођења. 
 Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед и функционалну проверу, што надзорни орган констатује у грађевинском 
дневнику. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

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

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

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); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

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

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

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  као  и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

1.2. 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 ) Зако на и услов из члана 7 5 .  став 1 .  тачка 5 ) Зако на,  за део  
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75.  став 1.  тач.  5) Закона,  дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  

 
1.4. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1) да поседује неопходан финансијски и пословни капацитет; 
2) да поседује неопходни технички и кадровски капацитет; и 
3) да против њега није покренут поступак стечаја или ликвидације, 

односно претходни стечајни поступак. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, Образац бр. 1), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

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

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем

- правно лице: извод из регистра Агенције за привредне регистре 

,  по нуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац бр.1а), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

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

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

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

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

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

интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (да 
извођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
ове јавне набавке), не може се доказивати изјавом, већ је понуђач дужан да достави 
извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра 
надлежног привредног суда, и то:  

извод из регистра надлежног привредног суда (односи се на установе) 
- предузетник: извод из регистра Агенције за привредне регистре 
 
Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно 

стање правно релевантних чињеница (од датума последње промене података који су 
уписани у регистар). Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно 
достављају га сви чланови групе подизвођача. 
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Образац бр. 1 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач ______________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке мале вредности – грађевинских радова број 3/2015, 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове да :  
- поседује неопходан финансијски и пословни капацитет  
- поседује неопходни технички и кадровски капацитет   
- над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 
претходни стечајни поступак 

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Образац бр. 1а 
 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач ________________________________________________________________ 
у поступку јавне набавке мале вредности – грађевинских радова број 3/2015, испуњава 
све услове из чл. 75. 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). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1 .  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈ ЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Поступак је на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
Понуду доставити на адресу: Основни суд у Великом Градишту, ул. Житни трг 

бр.3, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности – грађевинских радова, 
ЈНМВ бр.3/2015.- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца достављена најкасније до 1.7.2015. године до 13,00 
часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 
 - попуњен, потписан и печатом оверен „образац понуде“ 
 - попуњен, потписан и печатом оверен „модел уговора“ 
 - попуњену, потписану и печатом оверени образац  „изјаву о независној понуди“ 
 -попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању услова из 
члана 75 и 76. Закона о јавним набавкама 
 - попуњен потписан и печатом оверен „Образац изјаве о трошковима понуде“ 
(напомена: ова изјава није обавезна).  

Сви обрасци морају бити попуњени од стране овлашћеног лица понуђача, 
односно од стране овлашћених лица групе сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом, као и од стране понуђача и подизвођача у случају понуде са подизвођачем.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе ко ји ћ е потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и 
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању 
услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 
сваког понуђача из групе понуђача.  

У случају да се по нуђачи о пр еделе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
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треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. 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: Основни суд у 

Великом Градишту, ул. Житни трг бр.3,  са назнаком: 
- „Измена понуде за јавну набавку мале вредности  - грађевинских радова, 

ЈНМВ бр.3/2015. - НЕ ОТВАРАТИ” или 
- „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности  - грађевинских радова, 

ЈНМВ бр.3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
- „Опозив понуде за јавну набавку мале вредности  - грађевинских радова, 

ЈНМВ бр.3/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или  
- „Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности  - грађевинских 

радова, ЈНМВ бр.3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 

да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке ко ји ћ е по вер ити подизво ђачу,   а ко ји не може бити већ и од 5 0 %,  као  и део  
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V образац бр.1а). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

По нуђач је дужан да нар учио цу,  на њего в захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. 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. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V образац бр.1а). 

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. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 
 Целокупно уговорени износ биће плаћен по окончању свих радова и 
испостављању завршног рачуна сачињеног на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаних од стране надзорног 
органа, одмах након преноса средстава од стране Министарства правде Републике 
Србије.  
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 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, односно понуда понуђача који 
понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива. 
 
9.2. Захтев у погледу рока за завршетак радова: 
 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе најкасије у року од 60 
календарских дана, од дана увођења у посао.  
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
9.4. Други захтеви:  
 Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. по договору и 
слично).У случају да понуђач непрецизно одреди рокове понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, односно 
укључујући набавку грађевинског материјала и свих осталих материјала и производа 
који се требају уградити, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена 
без пореза на додату вредност.  

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

складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. ,  А КОЈ И 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. 
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач није у обавези да достави средства финансијског обезбеђења. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

Основног суда у Великом Градишту, ул. Житни трг бр.3, електронске поште на e-mail: 
jelena.nikolic@vg.os.sud.rs или факсом на број 012/662-260 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, ЈНМВ 
бр.3/2015. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

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

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

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

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

писаном о блику захтева од по нуђача додатна о бјашњења ко ја ћ е му помо ћ и пр и 
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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
 Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом 
по нуђачу буде додељен угово р ,  дужан је да у тренутку закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30  (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

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

 
Уколико  две или више по нуда имају исту најнижу по нуђену цену,  као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио ,,дужи рок 
гаранције“. У случају истог понуђеног рока гаранције, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио ,,краћи рок извршења радова“. У 
случају истог рока извршења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио ,,дужи рок важења понуде“.  

 
19. 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.  (Образац изјаве бр.1.). 

  
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. 
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана 
пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од 40.000,00 динара 840-30678845-06, сврха: Републичка административна такса са 
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
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.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку мале 
вредности – грађевинских радова број 3/2015,  

понуда број___________ 
 
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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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

      
р.бр. ОПИС РАДОВА ј.м. Коли-  

чина 
Јед.            
цена 

Износ 
дин 

1 2 3 4 5 6=4џ5 
            

I РАДОВИ НА КРОВУ И КРОВНОМ ПОКРИВАЧУ         
1 Чишћење таванског простора од разних отпадака и птичјег 

ђубрета са спуштањем на терен, утоваром и транспортом 
возилом на депонију. Обрачун по м2 таванског простора 
25,00*14,50 м2 362,50 

  2 Ревизија заптивености тавана са затварањем свих рупа кроз 
које може доћи до уласка птица пауш 1 

  3 Преглед-ревизија кровног покривача од профилисаног 
алуминијумског лима са заменом до 10% оштећеног и 
неупотребљивог лима, на деловима по налогу надзорног 
органа. У цену улази: набавка и замена неупотребљивих 
табли, преглед, исправљање и поправка подужних спојева 
лима, замена оштећених и постављање недостајућих 
завртњева и оштећених и недостајућих гумица, ревизија и 
везивање лимених слемењака 26,00*15,10*1,05 =412,23         

3а * ревизија без замене м2 371,01 
  3б * замена оштећеног лима м2 41,22 
  4 Преглед, испитивање громобранске инсталације са 

провером спојева. Цену утврдити према стању на лицу 
места  пауш 1 

              
  СВЕГА I :       

             
II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ У МОКРИМ ЧВОРОВИМА     
1 Израда молераја - посно бојење зидова и плафона у мокрим 

чво-ровима преко постојеће боје, са потребним 
предрадњама: скидање покорушене боје, крпљење 
оштећених места са попуњавањем малтером 
((1,23+0,84)*2*3*3+(1,82+1,83)*2*3+ (3,94+1,23) * 2*3+(1,45+1,96) 
*2*3)*0,70+39,63 м2 117,08   

2 Скидање постојећих унутрашњих врата, поправка 
површина, чишћење и бојење преко постојеће боје, комплет 
врата са штоковима са набавком и постављањем 
недостајућег окова дим. 70/210 ком 16   

3 Фарбање постојећих ливених радијатора 600/690 и цевног 
развода грејања радијатор лаком са скидањем радијатора, 
чишћењем и враћањем на места по извршеном фарбању ком 9   

            
  СВЕГА II :        
            

III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         
1 Облагање подова у мокрим чворовима у приземљу, на I и II 

спрату, преко постојећих подова, керамичким плочицама у 
лепку (1,02+1,03+1,05+3,18+2,84 +4,09)*3  м2 39,63 
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2 Облагање зидова у мокрим чворовима у приземљу, на И и II 
спрату керамичким плочицама у лепку на постојећим 
зидовима, са крпљењем оштећених места и попуњавањем 
малтером ((1,23+0,84) * 2*3*3 +(1,82+1,83)*2*3 
+(3,94+1,23)*2*3+(1,45+1,96)*2*3)*2-отвори 0,70*2,05*12*3 м2 169,62 

              
  СВЕГА III :       

             
IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ         
1 Скидање постојећег пода од таписона-итисона или 

чишћење и местимично изравнавање цементне кошуљице 
ради постављања новог пода са одношењем шута на 
депонију. По извршеном скидању пода извршити потребно 
чишћење и равнање подлоге ради постављања новог пода м2 196,53 

  2 Облагање подова ламинатом класе 32, дебљине 8 мм, преко 
подлоге од филца, заједно са одговарајућим ободним 
лајснама за ту врсту пода. Ламинат од произвођача Цлассен 
или други одговарајући сличног квалитета. Приземље - 
просторије  8,10 и 4  46,87+27,54+ 29,34+ I спрат просторије  4,5,6  
46,49+18,51+27,78 м2 196,53 

              
  СВЕГА IV       

       
            
V ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА         
  Демонтажа санитарије са преносом на депонију:         
1 WC шоља са водокотлићем  ком 9   
2 Умиваоник 60/40 ком 6   
3 Прикључци писоара са блиндирањем доводних и одводних 

цеви ком 9   
  Набавка и монтажа нове санитарије, са прикључењем на 

посто-јећу водоводну и канализациону мрежу.          
4 WC шоља комплет - "моноблок" - симплон веза ком 9   
5 Умиваоник-лавабо 60/40 са батеријом Т-Х  и зидним 

огледалом  ком 6   
6 Бојлер 8 л (по 1 на свакој вертикали по 1) са израдом 

инсталације и повезивањем постављених умиваоника ком 2   
7 Држач WC папира  ком 9   
8 Четка за WC чољу са држачем ком 9   
9 Држач сапуна ком 6   

10 Ревизија постојеће водоводне инсталације од ПВЦ или 
поц.цеви Ф 15-20 мм са потребним поправкама, на основу 
прегледа стања на лицу места. Обрачун по једном точећем 
месту пауш 1   

11 Ревизија канализационе инсталације са местимичним 
поправкама. Обрачун по једном точећем месту ком 1   

            
  СВЕГА V :        
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Укупна цена без ПДВ-а  
  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извoђења радова 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
 
 

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. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

            
Република  Србија 
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
IV Су 22-9/15 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
 
 

УГОВОР О ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ 
ДЕЛА СУДСКЕ ЗГРАДЕ 

 
 

 
Закључен дана ______________ 2015. године између: 
 
1. Основног суда у Великом Градишту, са седиштем у Великом Градишту, улица 

Житни трг бб, ПИБ: 108341340, Матични број: 17865463, Број рачуна: 840-1166621-25, 
Управа за трезор,Телефон:012/662-151, 662-152, Телефакс:012/662-260, кога заступа 
председник суда Ненад Тадић (у даљем тексту: Наручилац) и понуђача  

 
2._____________________________са седиштем у __________________ ,улица 

_________________ПИБ: __________Матични број: _____________Број рачуна: 
_____________________Назив банке:______________, 
Телефон:_________Телефакс:_____________кога заступа__________________ 

(у даљем тексту:Извођач), 
 

 
 

Предмет Уговора 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је извођење радова на адаптацијi и санацијi дела судске 

зграде, а који обухватају радове на крову и кровном покривачу, молерско-фарбарске 
радове у мокрим чворовима, керамичарске радове, подополагачке радове и радове на 
водоводу и канализацији у просторијама које користи Основни суд у Великом 
Градишту. 
 Извођач је сагласан да радове из става 1. овог члана обави у свему у складу са 
Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити на раду и другим законима и 
прописима, стандардима, техничким упутствима, техничким нормативима и нормама 
квалитета који важе за дату врсту радова који су предмет овог поступка јавне набавке 
мале вредности, према техничкој спецификацији радова садржаној у конкурсној 
документацији, у складу са понудом бр. ___________ од ____________ године. 
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 Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал захтеваног квалитета, 
грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне 
радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог 
уговора. 
 
 
 

Вредност радова – цена 
 

Члан 2. 
 Укупна вредност радова износи _______________ динара без ПДВ-а, (и 
словима: ________________________________________), односно __________ динара, 
са ПДВ-ом (и словима: ________________________________________), и утврђена је у 
свему према понуди број: ____________ од _____________ године, која је саставни део 
овог уговора.  
 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена.  
                         
 

Услови и начин плаћања 
 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да се целокупно уговорени износ из члана 2. 
уговора плати по окончању свих радова и испостављању завршног рачуна сачињеног 
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, 
потписаних од стране надзорног органа, одмах након преноса средстава од стране 
Министарства правде Републике Србије.  
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Извођачу није дозвољено да захтева аванс.                      
 
 

Рок за завршетак радова 
 

Члан 4. 
 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у р о ку од __________ 
календарских дана, најкасније у року од 60 календарских дана, рачунајући од дана 
увођења у посао. 
 Датум увођења у посао лице које врши стручни надзор (надзорни орган)  
уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено наредног 
дана од дана када је уговор закључен и када је Наручилац обезбедио Извођачу несметан 
прилаз објекту. 
 Као завршетак радова сматра се дан кад извођач поднесе надзорном органу 
писмени извештај о завршетку уговорених радова, а овај то писмено потврди у 
грађевинском дневнику, односно писмено затражи од инвеститора да се обави технички 
преглед и функционална провера извршених радова, те пријем објекта.  
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
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Члан 5. 
 Рок за извођење радова се може продужити на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, који није изазван кривицом 
Извођача; 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе. 
 Захтев за продужење рока извођења радова, Извођач писмено подноси 
Наручиоцу у року од два дана од сазнања за релевантну околност. 
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о 
томе постигну писмени споразум. 
 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
          
 

Уговорна казна 
 

Члан 6. 
 Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, тј. за свако скривљено 
кашњење, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1% од укупно 
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне 
не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова. 
 Наплату уговорних казни Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији или завршном рачуну. 
 Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео штету која је већа од износа уговорнох казни, може захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорних казни и разлику до пуног износа претпљене штете. 
Постојање и износ штете наручилац мора да докаже. 

 
 

Обавезе Извођача 
 

Члан 7. 
 Извођач се обавезује да планиране радове изведе у свему према конкурсној 
документацији, у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити на 
раду и другим законима и прописима, стандардима, техничким упутствима, техничким 
нормативима и нормама квалитета који важе за дату врсту радова који су предмет овог 
поступка јавне набавке мале вредности, те да по завршетку радова изведене радове 
преда Наручиоцу.    

Извођач је обавезан да радове пријави надлежним органима (грађевинској 
инспекцији, инспекцији рада и др.), да спроводи прописане мере заштите и 
безбедности, како за своје запослене, тако и за објекат, те сноси одговорност за сву 
евентуалну и могућу штету коју би претрпели запослени код Извођача или објекат 
Наручиоца. 
 Извођач се обавезује: 

• да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача радова;                 
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• да се строго придржава мера заштите на раду;  
• да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 

су радови спремни за пријем и проверу; 
• да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 
• да обезбеди довољну радну снагу; 
• да обезбеди безбедност свих лица која изводе радове, 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 уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу и све друге књиге 
предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову 
област; 

• да омогући вршење надзора од стране надзорног органа; 
• да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, или убрзања извођења радова 
када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 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 сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  
утврде неправилности и недостаци; 

• да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, Извођач мора да 
приступи у року од 5 дана. 

 
Обавезе Наручиоца  

 
Члан 8. 

 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на 
начин одређен чланом 3. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова (уколико 
су изведени стручно, квалитетно и према важећим стандардима и нормативима за ту 
врсту радова), прими наведене радове.  
 Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом. 
 Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан 
прилаз објекту и преда решење о постављању – именовању надзорног органа (лица које 
ће вршити стручни надзор). 
  
 

Гаранције 
 

Члан 9. 
  Гарантни рок за квалитет радова је рок предвиђен законским прописима, а не 
мањи од две године, рачунајући од датума извршене примопредаје радова (скривени 
недостаци, стабилност изграђеног и слично).  
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Гарантни рок за све коришћене материјале и опрему је у складу са гарантним 
роком произвођача, рачунајући од датума примопредаје радова.  

 
 

Отклањање недостатака 
 

Члан 10. 
 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца 
отклони, о свом трошку, све мане које се односе на квалитет извршених радова, 
односно које су настале због употребе материјала који не одговара уговореној намени и 
квалитету. 
 Уколико Извођач не поступи по захтеву Наручиоца, наручилац може ангажовати 
другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним 
стандардом о пажњи доброг привредника. 

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су последица нестручног 
руковања и употребе. 

 
 

Извођење уговорених радова 
 

Члан 11. 
 За укупан уграђени материјал 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 употребљени материјал не одговара стандардима 
и техничким прописима, он га одбија и 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. 
Поред тога, он је одговоран 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. 
 Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених 
радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи. 
 
 

Време извођења радова 
 

Члан 12. 
 Изво ђач је дужан да посао  о р ганизује тако  да се радо ви ко ји су пр едмет о во г 
поступка обављају суботом и недељом, док се радним данима могу обављати у периоду 
од 14,00 – 19,15 часова, водећи рачуна о томе да за време извођења радова не сме бити 
прекинута функција нити ометен рад суда односно осталих правосудних и државних 
органа смештених у судској згради (чије је радно време од 07,30 до 15,30 часова).  

На образложени предлог Извођача радова, Наручилац може за конкретан 
дан/конкретне дане да одобри да се радови обављају радним данима и пре 14,00 часова.  
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Извођење радова преко подизвођача 
 

Члан 13. 
 Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача привредног 
друштва (предузетника) ______________________________________, са седиштем 
___________________, ПИБ ____________, матични број ____________. 
 Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и 
за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 
Вишак радова 

 
Члан 14. 

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова, 
непредвиђених односно накнадних радова Извођач је дужан да са том врстом радова 
застане и да о потреби обављања истих одмах обавести надзорни орган и Наручиоца.  

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова може да приступи 
извођењу наведених радова.  

Јединичне цене за све позиције из предмера радова и усвојене понуде извођача 
за које се утврди потреба оваквих радова, остају фиксне и непроменљиве.  

Укупна вредност свих радова, како планираних и уговорених, тако и 
евентуалних вишкова, непредвиђених односно накнадних радова, не може да премаши 
укупно процењену вредност радова из Одлуке о покретању поступка.  

Извођење вишка радова, непредвиђених односно накнадних радова до 10% 
количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.  
 
 

Члан 15. 
 Наручилац задржава право да раскине уговор уколико би услед вредности 
радова из члана 14. овог уговора, укупна вредност радова који су предмет овог уговора 
била знатно повећана или премашила укупно процењену вредност радова који су 
предмет јавне набавке.  
 Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и 
исплату дела цене за до тада извршене радове. 

 
 

Члан 16. 
 Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су 
правно неважећи. 
 
 

Примопредаја изведених радова 
 

Члан 17. 
 Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и надзорни 
орган, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
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 Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, 
о чему се сачињава записник о примопредаји. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник 
наручиоца,надзорног органа и извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
 Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не 
отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу 
на рачун извођача радова. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу, Наручилац ће 
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.   

 
Коначни обрачун 

 
Члан 18. 

 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа и 
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји 
радова.  

 
Раскид уговора 

 
Члан 19. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико се на 
основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 
10 календарских дана, као и ако Извођач из неоправданих радова прекине са извођењем 
радова. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 
квалитету наведеном у конкурсној документацији и понуди Извођача. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава 
за његову реализацију. 
 Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова, чије извођење је 
било предмет овог уговора, заједничка Комисија ће сачинити записник о до тада 
стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором. 
 Уговор се раскида писменом изјавом, која садржи основ за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни. 
 У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и 
сачува од пропадања. 
 

Остале одредбе 
 

Члан 20. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
планирању и изградњи објеката, Закона о облигационим односима, других важећих 
закона и прописа, услова из конкурсне документације и понуде Извођача.   
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Члан 21. 

 У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране 
су сагласне да настали спор реше споразумно. 
 Уколико се спор не може решити споразумом, уговара се надлежност 
Привредног суда у Пожаревцу. 

 
Члан 22. 

 Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и 
овлашћеног лица Извођача. 

 
Саставни део уговора чине: 

• понуда број _______________ 
 

Члан 23. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2  (два) 
примерка за Изођача и 4 (четири) примерка за Наручиоца. 
 
 

ЗА ИЗВОЂАЧА, 
 

__________________________ 
                           

          ЗА НАРУЧИОЦА, 
 

______________________________ 
          

 
Место и датум закључења уговора: 
 
Велико Градиште, дана ____________ 2015. године 
 
 
____________________________ 
(подизвођачи - алтернативно) 
 
 
____________________________ 
(остали из групе понуђача - алтернативно) 
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем и наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне 
набавке доставити доказ негативне рефренце.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], 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. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

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

 
 
 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потвр ђујем да сам по нуду у 
поступку јавне набавке мале вредности – грађевински радови, бр 3/2015, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


