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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 

дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени 

гласник РС”, бр. 29/2013), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј 875  пд 

13.07.2016. гпдине и Рещеоа п именпваоу Кпмисије за спрпвпђеое ппступка јавне набавке мале 

вреднпсти брпј: 876 , пд 13.07.2016. гпдине припремљена је: 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсти радпва – адаптација ппда сале за физичкп 

васпитаое 

ЈН бр. 04/16 

Кпнкурсна дпкументација садржи: 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 

I Опщти ппдаци п јавнпј набавци 3 

II Ппдаци п предмету јавне набавке 4 

 

III 

Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и ппис радпва, 

нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк 

изврщеоа, местп изврщеоа, евентуалне дпдатне услуге и сл. 

4 

IV Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна и 

упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 
5 

V Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 10 

VI Образац ппнуде 21 

VII Мпдел угпвпра 31 

VIII Образац трпщкпва припреме ппнуде 38 

IX Образац изјаве п независнпј ппнуди 39 

X Образац изјаве п испуоаваоу услпва из шл. 75. Закпна 40 

XI Образац изјаве п испуоаваоу услпва из шл. 75. став 2. Закпна 42 

XII Образац изјаве п финансијскпм пбезбеђеоу 43 

XIII Изјава п реализацији закљушених угпвпра 44 
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I- ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

1. Ппдаци п наручипцу: 

- Назив: Пснпвна шкпла „Десанка Максимпвић“ 

- Адреса: 6.личке дивизије бр.32 Ппжаревац 

- ПИБ: 101975156 

- Матични брпј: 07383185 

- Интернет страница: www. desankamaksimovic.rs 

 
2. Категприја наручипца: Прпсвета. 
 
3. Врста ппступка јавне набавке: 
 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм и 

ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 

. 
4. Предмет јавне набавке: 
 
Предмет јавне набавке брпј 04/16 су радпви –  адаптација ппда сале за физишкп васпитаое Оснпвне 
щкпле «Десанка Максимпвић» Ппжаревац 
 
5. Циљ ппступка: 
 
Ппступак јавне набавке спрпвпди се ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
 
6. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације: 
 
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети са Ппртала јавних набавки и сајта щкпле. 
 

7. Кпнтакт лице: 

Саща Перић, секретар 

E-мail адреса: osdesankapo.sekretar@gmail.com 

tel: 012/226-422 
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II- ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 04/16 су радпви – адаптација ппда сале за физишкп васпитаое, за пптребе 
Оснпвне щкпле «Десанка Максимпвић» Ппжаревац. 
 
Oзнака и назив из Опщтег решника набавки: 45453100-8 – Радпви на ренпвираоу. 
 

2. Партије:  

Јавна набавка није пбликпвана пп партијама.  

 

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА, ППИС РАДПВА, НАЧИН 

СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП 

ИЗВРШЕОА, ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ 

 
Врста, ппис и кплишина радпва дати су у предмеру радпва (ппглавље VI) кпји је саставни деп ппнуде. 
Кпнтрпла изврщеоа радпва спрпвпдиће се прекп пдгпвпрнпг лица кпга рещеоем пдређује 
Нарушилац. 
 
Ппнуђаш је пбавезан да пбезбеди гаранцију квалитета у гарантнпм рпку кпји је дат крпз упутствп 
ппнуђашима какп да сашине ппнуду и крпз мпдел угпвпра.  
 
За сваки уграђени материјал у пбјекат извпђаш радпва је дужан да прибави пдгпварајући атест да 
прпизвпд пдгпвара траженпм квалитету и дпстави га инвеститпру са назнакпм да се атест пднпси 
искљушивп на материјал кпји се уграђује у адаптацију ппда сале.  
Ппнуђаш пбезбеђује пуну примену мера безбеднпсти и здравља на раду кап и других мера защтите на 
раду тпкпм извпђеоа радпва и припреме истих. 
Укпликп се тпкпм извпђеоа угпвпрених радпва ппјави пптреба за извпђеоем вищкпва радпва, 
извпђаш се пбавезује да све вищкпве изведе пп угпвпреним јединишним ценама, уз сагласнпст 
Нарушипца и закљушеое Анекса. 
 
Извпђаш је пбавезан да најкасније дп кпнашнпг пбрашуна, дпстави Нарушипцу, прекп надзпрнпг 
пргана, преглед вищкпва и маокпва радпва са кплишинама и угпвпреним јединишним ценама. 
 
Надзпрни прган је у пбавези да прпвери пснпванпст истпг, пписе ппзиција и кплишине и дпстави 
мищљеое са детаљним пбразлпжеоем Нарушипцу на усвајаое. 
 
Пп прихватаоу прегледа вищкпва и маокпва радпва пд стране Нарушипца, са Извпђашем ће се 
закљушити анекс угпвпра, а пре кпнашнпг пбрашуна, пднпснп исппстављаоа пкпншане ситуације.У 
наведенпм слушају, Нарушилац је дужан да дпнесе Одлуку п измени угпвпра кпју је дужан да у рпку пд 
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3 (три) дана пд дана дпнпщеоа пбјави на Ппрталу јавних набавки, а Извещтај дпстави Управи за јавне 
набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији. 
 
Рпк за извпђеое радпва: не мпже бити дужи пд  30 календарских дана. 
 
Местп извршеоа радпва: Оснпвна щкпла «Десанка Максимпвић» Ппжаревац 
 
Наручилац ће пмпгућити пптенцијалним ппнуђачима пбилазак лпкације где треба да се изведу 
радпви кпји су предмет јавне набавке. Оспба за кпнтакт у вези пбиласка: Саша Перић, 
тел.012/226-422 
 

 
IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И 

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 

1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 
 

1.1. Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава 
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп: 
 

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закпна); 
 

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна); 
 

4) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна); 

 

5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе 
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази 
у време ппднпщеоа ппнуде (шлан 75. став 2. Закпна). 
 

1.2. Ппнуђач кпји учествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне 

услпве за учешће у ппступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закпна, и тп: 

1) У ппгледу финансијскпг капацитета услпв је:  

- да ппнуђаш у претхпдне 2 (две) пбрашунске гпдине (2013. и 2014. гпдине) није 

ппслпвап са губиткпм; 



  стр. 6 од 41 

Јавна набавка радова – поправка и адаптација пода сале за физичко васпитање - ЈН бр.04/16 

- да ппнуђашу рашуни нису били у блпкади (неликвидни) у ппследоих гпдину 

дана, а рпк се рашуна пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда.  

2) У ппгледу ппслпвнпг капацитета услпв је да је ппнуђаш у ппследое три гпдине /2013, 

2014. и 2015./ извеп радпве кпји су предмет јавне набавке, ( радпви на ппстављаоу 

и ппремаоу ппдних ппврщина сала за фискултуру или сппртских сала-пбјеката) 

укупне вреднпсти, за наведени перипд, у изнпсу пд минимум 5.000.000,00 динара.  

 

3) У ппгледу кадрпвскпг капацитета услпв је да ппнуђаш на дан ппднпщеоа ппнуде 

има раднп ангажпванп  минимум пет лица расппређених на грађевинским 

ппслпвима ( на пдређенп, непдређенп време или пп другпм пснпву у смислу шл.197-

199.Закпна п раду(„ Сл.гласник РС“ бр.24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14) пд кпјих је 

један диплпмирани инжеоер грађевинске струке са важећпм лиценцпм 410. 

 

1.3. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна, 
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна. 

 

1.4. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да 
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве 
испуоавају заједнп.  
 

 

2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

 

2.1. Ппнуђаш испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. Закпна дпказује на следећи нашин: 

 

1) Услпв из шлана 75. став 1. ташка 1) Закпна –  

 

Дпказ:  

 

У слушају да је ппнуђаш правнп лице дпставља извпд из регистра Агенције за привредне 

регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда. 

 

У слушају да је ппнуђаш предузетник дпставља извпд из регистра Агенције за привредне 

регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра. 

 

2) Услпв из шлана 75. став 1. ташка 2) Закпна –  

 

      Дпказ: 
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 Правна лица: 

  

1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe Оснпвнпг суда на шијем ппдрушју се 

налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка 

странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна 

дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 

примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре. 

 

 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег 

суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд 

кривишних дела прганизпванпг криминала. 

 

 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-

а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела 

прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 

или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг 

криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 

пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника 

дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. 

 

Предузетници и физишка лица:  

 

Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, 

кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 

криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела 

прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 

преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 

 

Дпказ не мпже бити старији пд 2 (два) месеца пре птвараоа ппнуда. 

 

 

 

4) Услпв из шлана 75. став 1. ташка 4) Закпна – 

 

 Дпказ:  

 

Увереое Ппреске управе Министарства финасија и привреде да је измирип дпспеле 

ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип 

пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или Пптврда Агенције за 

приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације. 
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Дпказ не мпже бити старији пд 2 (два) месеца пре птвараоа ппнуда. 

 

 

Наппмена:  

 

Уместп дпказа из шлана 75. став 1. ташке 1) – 4) ппнуђаш мпже да дпстави пптписану и пверену 

Изјаву – Образац бр. X. 

 

4) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 

пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 

услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 

делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (шлан 75. став 2. Закпна). 

 

Дпказ: пптписан и пверен Образац XI. 

 

Дпкази пд 1-4 се дпстављају у непвереним кппијама с тим да нарушилац, пре дпнпщеоа 

Одлуке п дпдели угпвпра, мпже пд ппнуђаша, шија ппнуда на пснпву извещтаја кпмисије 

за јавну набавку буде пцеоена кап најппвпљнија, тражити на увид пригинале или 

пверене кппије. 

 

У складу са шланпм 78. став 5. Закпна, ппнуђаш кпји је уписан у Регистар ппнуђаша кпји 

впди Агенција за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на интернет страници АПР-

а, није дужан да дпстави дпказе из шлана 75 став 1. ташке пд 1 дп 4 акп прилпжи кппију 

извпда из наведенпг регистра или јаснп у ппнуди назнаши да је регистрпван у Регистру 

АПР-а. 

 

 

2.2. Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш 

дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 

1) У ппгледу финансијскпг капацитета услпв је:  

-да ппнуђаш у претхпдне две пбрашунске гпдине (2013. и 2014.) није ппслпвап са 

губиткпм; 

- да ппнуђашу рашуни нису били у блпкади (неликвидни) у ппследоих гпдину 

дана, а рпк се рашуна пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда.  

 

       Дпказ:  
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-Пптврде п пријему редпвнпг финансијскпг извещтаја  за претхпдне две пбрашунске 
гпдине (2013. и 2014.) издате пд стране Агенције за привредне регистре. 
 

                  Укпликп је ппнуђаш предузетник кпји впди ппслпвне коиге пп систему прпстпг 
                  коигпвпдства, дпставља: 

           -Билансе успеха за претхпдне две пбрашунске гпдине (2013. и 2014.). 
 

-Пптврда п брпју дана неликвиднпсти (непверена) пдщтампана са сајта Нарпдне 
банке Србије са адресе www.nbs.rs  

 

2) У ппгледу ппслпвнпг капацитета услпв је да је ппнуђаш у ппследое три гпдине (2013, 

2014. и 2015.) извеп радпве кпји су предмет јавне набавке пднпснп пдгпварајуће 

слишне грађевинске радпве,(нпр.ппдпви сппртских хала) укупне вреднпсти, за 

наведени перипд, у изнпсу пд минимум 5.000.000,00 динара. 

 

Дпказ: Изјава п реализацији закљушених угпвпра (Образац XIII). 

 

 

3) У ппгледу кадрпвскпг капацитета услпв је да ппнуђаш распплаже кадрпвским 

капацитетпм, пднпснп да ппнуђаш на дан ппднпщеоа ппнуде има раднп 

ангажпванп минимум пет лица расппређених на грађевинским ппслпвима, пд кпјих 

је једнп диплпмирани инжеоер са лиценцпм 410 кпји мпгу бити ангажпвани на 

пдређенп или непдређенп време или пп другпм пснпву. 

За лица ангажпвана ван раднпг пднпса,  у складу са Закпнпм п раду, перипд раднпг 

ангажпваоа мпра да ппкрива перипд за кпји се угпвара предметна јавна набавка.     

 

Дпказ: 

 

- За лица у раднпм пднпсу: пбразац М-А или други пдгпварајући пбразац за 

пријаву на пбавезнп спцијалнп псигураое, кппија угпвпра п раду и кппија радне 

коижице; 

 

- За лица ван раднпг пднпса: кппија угпвпра п ангажпваоу. 

 

 

Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 

надлежних пргана, с тим да је дужан да у прппратнпм акту наведе кпји су тп дпкази и да 

наведе интернет страницу надлежнпг пргана са пптребним детаљима из кпјих се 

недвпсмисленп мпже приступити траженпм дпказу. 
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Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писанп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези 

са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, 

пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 

дпкументује на прпписани нашин. 

 

V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на 

нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.  

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив, адресу ппнуђаша, име, презиме и телефпн пспбе за 

кпнтакт. Омпт на предопј страни мпра имати завпдни пешат и брпј ппнуђаша. 

У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи 

ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Ппнуду дпставити на адресу: Пснпвна шкпла „Десанка Максимпвић“, 6.личке дивизије бр.32, 12000 
Ппжаревац, ,,Ппнуда за јавну набавку радпва – адаптација сале за физичкп васпитаое, ЈН бр. 04/16 
- НЕ ПТВАРАТИ”. 

Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 25.07.2016. гпдине 
дп 11:00 часпва без пбзира на нашин на кпји се дпставља.  

Јавнп птвараое ппнуда биће истпг дана, тј. 25.07.2016. гпдине у 12:00 часпва у прпстпријама 
Пснпвне шкпле „Десанка Максимпвић“, ул. 6.личке дивизије 32 12000 Ппжаревац. Отвараое 
ппнуда је јавнп и истпм мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица, а самп пвлащћени 
представници ппнуђаша, кпји су дужни да свпје свпјствп представника ппнуђаша дпкажу предајпм 
пвлащћеоа Кпмисији за спрпвпђеое ппступка јавне набавке, мпгу активнп ушествпвати у ппступку 
птвараоа ппнуда. 
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази, 
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп 
је ппнуда дпстављена неппсреднп,нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У 
пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и време пријема ппнуде.  

Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. 
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Ппнуда мпра да садржи: 

1. Образац ппнуде пппуоен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и 
пверен   пешатпм (Ппглавље VI); 
 

2. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Образац – Предмер и предрашун радпва и 
пбразац структуре цене (Ппглавље VI – 6); 

 
3. Мпдел угпвпра, пппуоен, пптписан пд стране пвлащћенпг лица и пверен пешатпм 

шиме ппнуђаш пптврђује да прихвата услпве из мпдела угпвпра (Ппглавље VII); 
 

4. Пппуоен, пптписан и пверен пбразац трпщкпва припреме ппнуде - није пбавезан 
(Ппглавље VIII); 

 
5. Образац изјаве п независнпј ппнуди пппуоен, пверен пешатпм и пптписан пд 

стране пвлащћенпг лица (Ппглавље IX); 
 

6. Изјаву ппнуђаша из Ппглавља X, пппуоена, пптписана пд стране пвлащћенпг лица 
и пверена пешатпм п испуоаваоу услпва из шлана 75. Закпна п јавним набавкама: 
 

7. Изјаву ппнуђаша из Ппглавља XI, пппуоена, пптписана пд стране пвлащћенпг 
лица и пверена пешатпм п испуоаваоу услпва из шлана 75. став 2. Закпна п 
јавним набавкама 

 
8. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Образац изјаве п даваоу средстава 

финансијскпг пбезбеђеоа (Ппглавље XII); 
 

9. Дпказ п испуоенпсти дпдатних услпва:  
- Пптврде п пријему редпвнпг финансијскпг извещтаја  за претхпдне 2 (две) 
пбрашунске гпдине, (2013. и 2014.)издате пд стране Агенције за привредне 
регистре. Укпликп је ппнуђаш предузетник кпји впди ппслпвне коиге пп систему 
прпстпг коигпвпдства, дпставља: 

                                          - Билансе успеха за претхпдне 2 (две) пбрашунске гпдине (2013. и  
                                           2014.); 

-Пптврда п стаоу ликвиднпсти (непверена) пдщтампана са сајта Нарпдне 
банке Србије са адресе www.nbs.rs  

 

10. Дпказ п испуоенпсти дпдатних услпва: Изјава п реализацији закљушених угпвпра 
(Пбразац XIII); 

 
11. Дпказ п испуоенпсти дпдатних услпва: 

- За лица у раднпм пднпсу: пбразац М-А или други пдгпварајући пбразац за 

пријаву на пбавезнп спцијалнп псигураое, кппија угпвпра п раду и кппија радне 

коижице. 

- За лица ван раднпг пднпса: кппија угпвпра п ангажпваоу. 
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Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да 

пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе 
ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и 
пешатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају 
даваое изјава ппд матерјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (Изјава п независнпј ппнуди и Изјава п 
ппщтпваоу пбавеза из шл.75. ст.2. Закпна), кпји мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране 
свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша.У слушају да се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе 
пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји 
ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу), наведенп треба 
дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на 
изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна. 

3. ПАРТИЈЕ:  

Ова јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 

4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин 

кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 

дпставља.  

Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Пснпвна шкпла „Десанка 

Максимпвић, 6.личке дивизије 32, 12000 Ппжаревац, са назнакпм: 

„Измена ппнуде за јавну набавку радпва –  адаптација ппда сале за физичкп васпитаое, ЈН бр. 

04/16- НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Дппуна ппнудеза јавну набавку радпва – адаптација ппда сале за физичкп васпитаое, ЈН бр. - 

04/16-НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Пппзив ппнудеза јавну набавку радпва – адаптација ппда сале за физичкп васпитаое, ЈН бр. 

04/16- НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку радпва - , адаптација ппда сале за физичкп васпитаое 

ЈН бр. 04/16 - НЕ ПТВАРАТИ”. 

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси 

група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и 

адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
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Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 

6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди 

или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 

У Обрасцу ппнуде (ппглавље VI), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли 

ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде (ппглавље VI) 

наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити 

ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 

ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое 

набавке ппверити ппдизвпђашу.  

Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са 

ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 

ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва. 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп 

изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 

утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим 

се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји 

пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. пд 1) дп 2) Закпна и тп ппдатке п:  

-ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и 
-ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
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Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу IV 

кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва. 

Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 

 

9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 

9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа. 

Нарушилац ће изврщити плаћаое у рпку пд 45 (шетрдесетпет) дана пд дана пријема пкпншане 

ситуације кпју Извпђаш исппставља Нарушипцу и пптписиваоа записника п примппредаји радпва, на 

пснпву изведених кплишина угпвпрених радпва и угпвпрених цена. 

 

Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у ппгледу рпк извпђеоа радпва 

Рпк за извпђеое радпва не мпже бити дужи пд 30 (тридесет) календарских дана, пд дана увпђеоа у 

ппсап. Ппнуда у кпјпј је назнашенп супрптнп пдбиће се кап неприхватљива. 

 

9.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 (щездесет) календарских дана пд дана птвараоа 
ппнуда. 
 
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша 
прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
 

Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. Укпликп 

ппнуђаш ппнуди краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива. 

 

9.4. Захтев у ппгледу гарантнпг рпка 

 

Минимални гарантни рпк за изведене радпве изнпси 2 (две) гпдине рашунајући пд дана 

примппредаје радпва пп птклаоаоу свих примедби и закљушенпм кпнашнпм пбрашуну. За уграђене 

материјале и уграђену ппрему важи гарантни рпк у складу са услпвима прпизвпђаша, кпји теше пд 

дана изврщене примппредаје радпва. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 

Цена у ппнуди исказује се у динарима са и без ппреза на дпдату вреднпст и са свим пратећим и 

зависним трпщкпвима, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату 

вреднпст. Цену је пптребнп изразити нумеришки са две децимале. 



  стр. 15 од 41 

Јавна набавка радова – поправка и адаптација пода сале за физичко васпитање - ЈН бр.04/16 

Цена је фиксна и не мпже се ппвећавати. 

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. 

Закпна. 

11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ  ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ 

ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ 

НАБАВЦИ  

Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарству финансија. 

Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у 

Министарству ппљппривреде и защтите живптне средине. 

Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству за рад, 

заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа. 

 

12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА 

ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

Ппнуђаш шија ппнуда буде изабрана кап најппвпљнија у пбавези је да приликпм пптписиваоа 

угпвпра дпстави на име гаранције за дпбрп изврщеое ппсла бланкп сппствену меницу на 

изнпс 10% укупне вреднпсти угпвпра без урашунатпг ПДВ-а и да иста има важнпст трајаоа 10 

дана дуже пд дана истека рпка за изврщеое угпвпрене пбавезе. Меница мпра бити 

евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије, пверена пешатпм и 

пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп 

пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија 

захтева за регистрацију менице, пверена пд стране ппслпвне банке ппнуђаша, и кппија картпна 

деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм 

пвлащћеоу – писму.  
     Укпликп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст 

менице за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи за исти брпј дана за кпји ће бити прпдужен 

рпк. Нарушилац ће унпвшити меницу за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да ппнуђаш не буде 

изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм. Ппднета меница 

не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве, маои изнпс или прпмеоену месну 

надлежнпст за рещаваое сппрпва.  
Укпликп ппнуђаш не дпстави траженп средствп пбезбеђеоа у мпменту закљушеоа угпвпра, угпвпр 

неће бити закљушен, пбзирпм да ће Нарушилац ппнищтити пдлуку п дпдели угпвпра и угпвпр 

мпже да дпдели првпм следећем најппвпљнијем Ппнуђашу. Меница мпра бити непппзива, 

безуслпвна и наплатива на први ппзив Нарушипца.  
Нарушилац ће меницу вратити пп истеку наведенпг рпка, на писани захтев Ппнуђаша. 
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13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 

РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое. 

Нарушилац је дужан да шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап 

такве у складу са закпнпм  ппнуђаш пзнашип у ппнуди, пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила 

ппведу ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди, шува кап ппслпвну тајну имена заитереспваних 

лица, ппнуђаша кап и ппдатке п ппднетим ппнудама дп птвараоа ппнуда. 

Нарушилац ће кап ппверљива третирати пна дпкумента кпја у гпроем деснпм углу садрже назнаку 

„ппверљивп“. Акп се ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак у дпкументу, ппверљив деп мпра 

бити ппдвушен црвенп а у истпм реду уз десну ивицу мпра бити стављена пзнака „ппверљивп“. 

Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на наведни нашин. 

Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из 

ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. 

 

14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, путем ппщте на адресу нарушипца: Пснпвна шкпла 

Десанка Максимпвић“, 6.личке дивизије 32, 12000 Ппжаревац, електрпнске ппщте на e-мail: 

osdesankamaksimovic.sekretar@gmail.com или факспм на брпј 012/211-718 тражити пд нарушипца 

дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже 

нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде, радним данима (ппнедељак – петак) у 

времену пд 08:00 – 14:00 шаспва.Захтев кпји пристигне ван раднпг времена сматраће се да је 

пристигап првпг нареднпг раднпг дана. 

Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или 

ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј 

интернет страници.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама 

или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр.04/16”. 

Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое дана пре истека рпка 

за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 

прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује 

кпнкурсну дпкументацију.  

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није 

дпзвпљенп.  

mailto:osdesankamaksimovic.sekretar@gmail.com
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Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна. 

15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 

ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 

захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 

уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша 

(шлан 93. Закпна).  

Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу 

(увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк 

да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и 

кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  

Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 

разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 

Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 

неприхватљиву.  

 

16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 

СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у складу 

са шл. 82. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није истпврстан предмету 

пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је да у тренутку 

закљушеоа угпвпра преда нарушипцу меницу за дпбрп изврщеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: 

безуслпвна и платива на први ппзив. Меница за дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15% пд 

укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а (уместп 10% из ташке 12.1. Упутства ппнуђашима какп да сашине 

ппнуду), са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое 

ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст 

менице за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. 

 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три гпдине пре 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке: 
 

1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна; 
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;  
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши 
    угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;   

4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.  
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ 

ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума: Најнижа ппнуђена ценa. 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У 

СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ 

ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  

Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана 

ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк извпђеоа радпва, а акп су им и ти елементи исти  

најппвпљнија ппнуда биће пдређена жребаоем. 

 

19. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм 

пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 

делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.   

 

20. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 

свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 

21. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА  

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, кпје има 

интерес за дпделу угпвпра и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа 

нарушипца прптивнп пдредбама Закпна.  

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 

кпмисији за защтиту права. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм 

на e-мail: osdesankapo.sekretar@gmail.com, факспм на брпј 012/211-718 или преппрушенпм 

ппщиљкпм са ппвратницпмна адресу: Oснпвна шкпла „Десанка Максимпвић“, 6.личке дивизије 32, 

12000 Ппжаревац, радним данима (ппнедељак – петак) у времену пд 08:00 – 14:00 шаспва. Захтев 

кпји пристигне ван раднпг времена сматраће се да је пристигап првпг нареднпг раднпг дана.Захтев за 

защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, 

псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп.О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац 

пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм 

mailto:osdesankapo.sekretar@gmail.com
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захтеву на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници, најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд 

дана пријема захтева. 

Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 

ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд 

стране нарушипца најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 

дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. Закпна указап нарушипцу 

на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 

Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 

ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 3. пве ташке, сматраће се благпвременим укпликп је 

ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне 

набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 (пет) дана пд дана 

пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.  

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 

набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре 

истека рпка за ппднпщеое захтева из става 3. и 4. пве ташке, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 

истека тпг рпка.  

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 

ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 

захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 60.000,00 динара 

(брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, сврха: Такса за захтев за защтиту права; Оснпвна щкпла „Десанка 

Максимпвић“, 6.лишке дивизије 32, 12000 Ппжаревац, јавна набавка брпј 04/16, кприсник: Бучет 

Републике Србије, щифра плаћаоа: 153 или 253. 

Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 

22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Нарушилац је дужан да Угпвпр п јавнпј набавци дпстави ппнуђашу кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 

(псам) дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шл. 149. Закпна. 

У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 

ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.  
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 

Ппнуда бр ________________ пд ________________за јавну набавку радпва – адаптација ппда сале за 

физишкп васпитаое, ЈН брпј 04/16, за пптребе Оснпвне щкпле «Десанка Максимпвић» . 

1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђаша:  

 

Адреса ппнуђаша: 

 

 

 

Матишни брпј ппнуђаша: 

 

 

 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 

(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт: 

 

 

 

Електрпнска адреса ппнуђаша (е-мail): 

 

 

Телефпн: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке: 

 

 

 

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  
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2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

 

А) САМПСТАЛНП  

 

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 

Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се 

ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп 

ппнуду ппднпси група ппнуђача. 

 

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  

1) Назив ппдизвпђача:  

 Адреса:  

 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 

кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 

извршити ппдизвпђач: 

 

2) Назив ппдизвпђача:  

 Адреса:  
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 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 

кпји ће извршити ппдизвпђач: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 

извршити ппдизвпђач: 

 

 

Напомена: 

Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 

ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је 

да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 

ппдизвпђача. 

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

2) Назив учесника у заједничкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

3) Назив учесника у заједничкпј ппнуди:  

 Адреса:  
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 Матични брпј:  

 Ппрески идентификаципни брпј:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 

Напомена: 

Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 

заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у 

табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 

дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 

 

5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДПВИ – АДАПТАЦИЈА ППДА САЛЕ ЗА ФИЗИЧКП ВАСПИТАОЕ, ЈН 

бр. 04/16 

 

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-пм (дин.): 

 

 

 

 

Рпк и начин плаћаоа: 

 

У рпку пд 45 (шетрдесетпет) 

дана пд дана пријема 

пкпншане ситуације кпју 

Извпђаш исппставља 

Нарушипцу и пптписиваоа 

записника п примппредаји 

радпва, на пснпву изведених 

кплишина угпвпрених радпва 

и угпвпрених цена. 

Рпк важеоа ппнуде (не мпже бити краћи пд 60 

дана): 

 

Гарантни рпк за изведене радпве (не мпже 

бити краћи пд 2 гпдине) 

 

Рпк за извпђеое радпва (не мпже бити дужи  
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пд 30 дана пд дана закључеоа угпвпра): 

Местп извпђеоа радпва:  

 

Датум          Пдгпвпрнп лице ппнуђача 

    М. П.  

_____________________________   _______________________________ 

Напомене: 

Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 

ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група 

ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из 

групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити,  

 

6) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА СА СТРУКТУРПМ ЦЕНА 

Р.бр. Ппис и врста радпва једин

ица 

мере 

кплич

ина 

Јединична 

цена 

укупнп 

1. Демпнтажа ппстпјећег вимплекс ппда са 

изнпщеоем из сале и пдлагаоем на 

предвиђенп местп у кругу щкпле. 

М2 525,00    

2. Демпнтажа и замена ппстпјеће пщтећене 

ппдкпнструкције пд иверице.  

М2 15,00   

3. Ушврщћиваое дрвене ппдкпнструкције са 

испуоаваоем фугни између табли пд 

иверице. 

М2 525,00   

4. Брущеое и ппращиваое целпкупне ппврщине 

ппстпјеће кпнструкције са пппуоаваоем 

фугни.  

М2 525,00   

5. Набавка, трансппрт и пплагаое хетерпгене, са 

великпм птппрнпщћу на хабаое, PVC ппдне 

пблпге дебљине 3,80 мм, у рплнама щирине 

2.00м. Ппдна пблпга мпра имати све 

карактеристике за упптребу у јавним 

М2 525,00   
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пбјектима и тп: PU ппврщински защтитни слпј 

d=0.65мм пп EN 4290, прптивклизнпст у класи 

R 10 пп стандарду DIN 51 130/BGR 181, 

негпривпст и неиспущтаое щтетних гаспва пп 

стандарду EN 13501-1 (Bfl-S1), птппрнпст на 

хабаое пп стандарду EN 685- класа 34-42, 

група Т. Мпра бити димензипнп стабилан те се 

пп стандарду EN 434 мпже скупљати 

максималнп 0,4%, кап и бити тежине 2975 

грама/м2, пп стандарду EN 430. Ппврщински 

слпј мпра имати PROTECSOL защтиту. Такпђе, 

мпра имати SANOSOL антифунгицидну и 

антибактерицидну защтиту. Дезен материјала 

WOOD 0505 Walnut natural или пдгпварајућа. 

Дпстављаое атеста/сертификата за 

материјале кпји дпказују да исти технишки 

пдгпварају захтеву, кап и сертификате са 

аспекта защтите живптне средине. Обрашун пп 

м2 изравнате ппврщине ппда. 

Ппступак мпнтираоа ппда: 

Ппдна пблпга се лепи целпм ппврщинпм на 

ппстпјећу дрвену ппдлпгу, целпм ппврщинпм   

екплпщки кпнтакт лепкпм, на претхпднп 

изравнатпј, шистпј и сувп припремљенпј 

ппдлпзи. Све сппјеве пптребнп је изварити 

PVC електрпдпм истпг прпизвпђаша  кпји је 

прпизвеп ппдну пблпгу. 

6. Исппрука и мпнтажа PVC еластишне зидне 

лајсне у бпји ппда 40х20мм 

М 55   

                                               Укупнп:     __________________ 

        ПДВ     :__________________ 

        Свега   :__________________ 

     М.П.                          Пдгпвпрнп лице ппнуђача 

 

                 ____________________________ 
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7) СТРУКТУРА ЦЕНА 

 

Предмет ЈН Кплишина Јединишна 
цена без 

ПДВ-а 

Јединишна 
цена са 
ПДВ-пм 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

       

      

      

      

      

      

      

      

Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:  

У кплпни 1. Навпде се радпви кпји се у јавнпј набавци извпде пднпснп материјал кпји се уграђује; у 

кплпни 2. се пзнашава кплишина радпва или материјала кпји су предмет набавке, у кплпни 3.навпди 

се јединишна цена без пдв-а, у кплпни 4.навпди се јединишна цена са пдв-пм. У кплпни 5.навпди се 

укупна цена без пдв-а, а у кплпни 6.навпди се укупна цена са пдв-пм. 

Датум: М.П. Одгпвпрнп лице ппнуђаша 
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VII МПДЕЛ УГПВПРА 

 

УГПВПР П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ РАДПВА 

Ппправка и адаптација сале за физичкп 

васпитаое 
 
Закључен између угпвпрних страна: 

 
1. Пснпвна шкпла „Десанка Максимпвић“, 6.личке дивизије 32, 12000 Ппжаревац, матишни 
брпј: 07383185, ПИБ:  101975156 кпју заступа директпр щкпле Златан Радпванпвић, у даљем тексту 
Нарушилац 
      

  
2. Пун назив извпђача _____________________________,из____________________,  

ул. _______________________бр. _____, матишни брпј _____________, ПИБ ________________,   
рашун бр. ____________________ кпд ппслпвне банке _________________________, кпга 
заступа   
_____________________________________, у даљем тексту Извпђаш. 

 
Напомена: Угпвпрну страну пппуоава ппнуђач кпји ппднпси сампсталну ппнуду,ппнуду са 

ппдизвпђачем, пднпснп ппнуђач кпји ће у име групе ппнуђача пптписати угпвпр. 

  
 

Члан 1. 
 Предмет Угпвпра су адаптација сале за физичкп васпитаое, кпја је ближе  пдређена 
усвпјенпм ппнудпм Извпђаша брпј ________  пд   _________   2016. гпдине, датпј у ппступку јавне 
набавке мале вреднпсти радпва бр. 04/16 кпја шини саставни деп пвпг угпвпра заједнп са предмерпм 
и предрашунпм радпва и пвим угпвпрпм.   
 Ради изврщеоа радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, Извпђаш се пбавезује да пбезбеди радну 
снагу, материјал и ппрему, изврщи грађевинске радпве, кап и све друге активнпсти неппхпднe за 
пптпунп изврщеое радпва кпји су предмет пвпг угпвпра. 

 
Члан 2. 

 Угпвпрне стране утврђују да цена за извпђеое радпва из шлана 1. Угпвпра изнпси укупнп 
__________________________________динара, без ПДВ-а, пднпснп _________________динара са 
ПДВ-пм, а дпбијена је на пснпву јединишних цена из ппнуде Извпђаша бр. ______пд ______ 2016. 
гпдине. 

Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене 
елемената на пснпву кпјих је пдређена. 

Осим вреднпсти рада, дпбара и услуга неппхпдних за изврщеое угпвпра, цена пбухвата и 
трпщкпве прганизације раднпг прпцеса, псигураоа и све пстале зависне трпщкпве Извпђаша. 
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Члан  3. 
  Угпвпрне стране су сагласне да се плаћаое пп пвпм угпвпру изврщи у рпку пд највище 45 
(шетрдесетпет) дана пд дана пријема пкпншане ситуације кпју Извпђаш исппставља Нарушипцу и 
пптписиваоа записника п примппредаји радпва, на пснпву изведених кплишина угпвпрених радпва и 
угпвпрених цена. 

Извпђаш је сагласан да пкпншану ситуацију мпже исппставити Нарушипцу тек пп изврщенпм 
технишкпм пријему и изврщенпј примппредаји и кпнашнпм пбрашуну изведених радпва и сашиоаваоа 
записника п примппредаји и кпнашнпм пбрашуну изведених радпва. 

Кoмплетну дпкументацију неппхпдну за пверу пкпншане ситуације: листпве грађевинске 
коиге, пдгпварајуће атесте за уграђени материјал и набавку ппреме и другу дпкументацију Извпђаш 
дпставља пдгпвпрнпм лицу Нарушипца кпји ту дпкументацију шува дo примппредаје и кпнашнпг 
пбрашуна, у супрптнпм се неће изврщити плаћаое тих ппзиција, щтп Извпђаш признаје без права 
пригпвпра.    

 
Члан 4. 

 Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у рпку пд  
_________календарских дана (рпк не мпже бити дужи пд 30 календарских дана), рашунајући пд дана 
увпђеоа у ппсап. 
 Датум увпђеоа у ппсап и струшни надзпр уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да је 
увпђеое у ппсап изврщенп данпм  стицаоа следећих услпва: 

- да је Извпђаш дпставип меницу за дпбрп изврщеое ппсла, 
- да је Нарушилац пбезбедип Извпђашу несметан прилаз месту извпђеоа радпва.  
 

 Укпликп Извпђаш не приступи извпђеоу радпва ни трећeг дана пд стицаоа гпре наведених 
услпва, сматраће се да је трећeг дана уведен у ппсап. 

Пријем радпва изврщиће пдгпвпрнп лице Нарушипца. 
 Утврђени рпкпви су фиксни и не мпгу се меоати без сагласнпсти Нарушипца.  
 

Члан 5. 
 Рпк за извпђеое радпва се прпдужава на захтев Извпђаша: 
- у слушају прекида радпва кпји траје дуже пд 2 дана, а није изазван кривицпм Извпђаша, 
- у слушају дејства вище силе, 
- у слушају прекида рада изазванпг актпм надлежнпг пргана, за кпји није пдгпвпран Извпђаш. 

Захтев за прпдужеое рпка извпђеоа радпва кпји су предмет пвпг угпвпра,у писанпј фпрми, уз 
сагласнпст Нарушипца, Извпђаш ппднпси Нарушипцу у рпку пд два дана пд сазнаоа за пкплнпст, а 
најкасније 10 дана пре истека кпнашнпг рпка за заврщетак радпва.  

Угпвпрени рпк је прпдужен када угпвпрне стране у фпрми Анекса пвпг угпвпра п тпме ппстигну 
писани сппразум. 

У слушају да Извпђаш не испуоава предвиђену динамику, пбавезан је да уведе у рад вище 
изврщилаца, без права на захтеваое ппвећаних трпщкпва или ппсебне накнаде. 
 Акп Извпђаш падне у дпцоу са извпђеоем радпва, нема правп на прпдужеое угпвпренпг рпка 
збпг пкплнпсти кпје су настале у време дпцое. 
 

Члан 6. 
 Укпликп Извпђаш не заврщи радпве кпји су предмет пвпг угпвпра у угпвпренпм рпку, дужан је 
да плати Нарушипцу угпвпрну казну у висини 0,2 % пд укупнп угпвпрене вреднпсти за сваки дан 
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закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити већи пд 5% пд вреднпсти укупнп угпвпрених 
радпва. 
 Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити, без претхпднпг пристанка Извпђаша, 
умаоеоем изнпса наведенпг у пкпншанпј ситуацији. 

Акп Нарушилац, збпг закащоеоа у извпђеоу или предаји изведених радпва, кап и 
неиспуоеоа пбавеза Извпђаша из Угпвпра,  претрпи щтету кпја је већа пд изнпса угпвпрне казне, 
мпже захтевати накнаду щтете, пднпснп ппред угпвпрне казне и разлику дп пунпг изнпса претрпљене 
щтете. Ппстпјаое и изнпс щтете Нарушилац мпра да дпкаже. 
 

Члан 7. 
Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у складу са важећим 

прпписима, технишким прпписима, инвестиципнп-технишкпм дпкументацијпм и пвим угпвпрпм. 
 Извпђаш се пбавезује : 
- да испуни све угпвпрене пбавезе струшнп, квалитетнп, према важећим стандардима за ту врсту 
ппсла и у угпвпренпм рпку.  
- да пбезбеди дпвпљну радну снагу на месту извпђеоа радпва и благпвремену исппруку угпвпренпг 
материјала и ппреме пптребну за извпђеое угпвпрпм преузетих радпва; 
- да прпдужи смену или уведе у рад вище изврщилаца, без права на ппвећаое трпщкпва или ппсебне 
накнаде за тп укпликп не испуоава предвиђену динамику; 
- да пбезбеди безбеднпст свих лица на месту извпђеоа радпва, кап и пдгпварајуће пбезбеђеое 
складищта свпјих материјала и слишнп, такп да се Нарушилац пслпбађа свих пдгпвпрнпсти према 
државним прганима, щтп се тише безбеднпсти, прпписа п защтити живптне средине, и раднп-правних 
прпписа за време укупнпг трајаоа извпђеоа радпва дп предаје радпва Нарушипцу; 
-  да се стрпгп придржава мера безбеднпси и защтите на раду; 
- да уреднп впди све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима Републике Србије, кпји 
регулищу пву пбласт; 
- да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима Нарушипца датим на пснпву изврщенпг 
надзпра и да у тпм циљу, у зависнпсти пд кпнкретне ситуације, п свпм трпщку, изврщи ппправку или 
рущеое или ппнпвнп извпђеое радпва, замену набављенпг или уграђенпг материјала или убрзаоа 
извпђеоа радпва када је запап у дпцоу у ппгледу угпвпрених рпкпва извпђеоа радпва; 
- да пп заврщеним радпвима пдмах пбавести Нарушипца да је заврщип радпве и да је спреман за 
оихпв пријем; 
- да гарантује квалитет изведених радпва и упптребљенпг материјала, с тим да птклаоаоу недпстатка 
у гарантнпм рпку за изведене радпве Извпђаш мпра да приступи у рпку пд 5 дана пп пријему писанпг 
ппзива пд стране Нарушипца 
- Ппнуђаш пбезбеђује пуну примену мера безбеднпсти и здравља на раду кап и других мера защтите 
на раду тпкпм извпђеоа радпва и припреме истих. 
 

Члан 8. 
Нарушилац се пбавезује да Извпђашу плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин пдређен 

шланпм 3. пвпг угпвпра и да пд Извпђаша, пп заврщетку радпва, прими наведене радпве.  
 

Члан 9. 
Извпђаш се пбавезује да приликпм закљушеоа пвпг угпвпра преда Нарушипцу бланкп сплп 

меницу за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра и са рпкпм важеоа 10 
(десет) дана дуже пд истека рпка за изврщеое угпвпрене пбавезе, кпја мпра бити безуслпвна и 
платива на први ппзив, а у кприст Нарушипца. 
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У слушају наступаоа услпва за прпдужеое рпка заврщетка радпва, Извпђаш је у пбавези да 
прпдужи важеое бланкп сплп менице. 

 
Члан 10. 

Гарантни рпк за изведене радпве изнпси _____гпдине (минимум 2 гпдине) рашунајући пд дана 
примппредаје радпва. За уграђене  материјале и ппрему важи гарантни рпк у складу са услпвима 
прпизвпђаша, кпји теше пд дана изврщене примппредаје радпва Нарушипцу. 

Извпђаш је пбавезан да, на дан изврщене примппредаје радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, 
записнишки преда Нарушипцу све гарантне листпве за уграђене материјале. 
 

Члан 11. 
Извпђаш је дужан да у тпку гарантнпг рпка, на први писани ппзив Нарушипца, птклпни п свпм 

трпщку све недпстатке кпји се пднпсе на угпвпрени квалитет изведених радпва, уграђених материјала 
и ппреме, а кпји нису настали неправилнпм упптребпм, кап и сва пщтећеоа прпузрпкпвана пвим 
недпстацима. 

Акп Извпђаш не приступи изврщеоу свпје пбавезе из претхпднпг става у рпку пд 5 дана пп 
пријему писанпг ппзива пд стране Нарушипца, Нарушилац је пвлащћен да за птклаоаое недпстатака 
ангажује другп правнп или физишкп лице, на терет Извпђаша. 

 
 

Члан 12. 
 За укупан уграђени материјал и уграђену ппрему Извпђаш мпра да има сертификате квалитета 
и атесте кпји се захтевају пп важећим прпписима  
            Извпђаш је дужан да ппсле изврщене набавке материјала и уградне ппреме, а пре уградое и 
ппстављаоа исте, Нарушипца благпвременп пбавести п пптреби увида и кпнтрпле материјала и 
уградне ппреме у ппгледу испуоенпсти стандарда прпписаних важећим Правилницима и ппзитивнпм 
закпнскпм регулативпм. 
 Укпликп Нарушилац утврди да уграђени материјал или ппрема не пдгпварају стандардима и 
технишким прпписима, пн их пдбија и забраоује оихпву упптребу. У слушају сппра мерпдаван је налаз 
пвлащћене прганизације за кпнтрплу квалитета. 
 Извпђаш је дужан да п свпм трпщку пбави пдгпварајућа испитиваоа материјала и кпнтрплу 
квалитета ппреме. Ппред тпга, пн је пдгпвпран укпликп упптреби материјал кпји не пдгпвара 
квалитету. 
 У слушају да је збпг упптребе неквалитетнпг материјала угрпжена функципнална безбеднпст 
сале за физишкп васпитаое, Нарушилац има правп да тражи да Извпђаш ппрущи изведене радпве и да 
их п свпм трпщку ппнпвп изведе у складу са технишкпм дпкументацијпм и угпвпрним пдредбама. 
Укпликп Извпђаш у пдређенпм рпку тп не ушини, Нарушилац има правп да ангажује другпг Извпђаша 
искљушивп на трпщак Извпђаша пп пвпм угпвпру. 
 

Члан 13. 
 Извпђаш у пптпунпсти пдгпвара Нарушипцу за изврщеое угпвпрених пбавеза, те и за радпве 
изведене пд стране ппдизвпђаша или псталих шланпва групе ппнуђаша, кап да их је сам извеп. 

 
 

Члан 14. 
 Укпликп се тпкпм извпђеоа угпвпрених радпва ппјави пптреба за извпђеоем вищкпва радпва, 
извпђаш се пбавезује да све вищкпве изведе пп угпвпреним јединишним ценама, уз сагласнпст 
Нарушипца и закљушеое Анекса. 
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 Извпђаш је пбавезан да најкасније дп кпнашнпг пбрашуна, дпстави Нарушипцу, прекп надзпрнпг 
пргана, преглед вищкпва и маокпва радпва са кплишинама и угпвпреним јединишним ценама. 
 Надзпрни прган је у пбавези да прпвери пснпванпст истпг, пписе ппзиција и кплишине и 
дпстави мищљеое са детаљним пбразлпжеоем Нарушипцу на усвајаое, најкасније у рпку пд 10 дана 
пд дана пријема. 
 Пп прихватаоу прегледа вищкпва и маокпва радпва пд стране Нарушипца, са Извпђашем ће се 
закљушити анекс угпвпра, а пре кпнашнпг пбрашуна, пднпснп исппстављаоа пкпншане ситуације. У 
наведенпм слушају, Нарушилац је дужан да дпнесе Одлуку п измени угпвпра кпју је дужан да у рпку пд 
3 (три) дана пд дана дпнпщеоа пбјави на Ппрталу јавних набавки, а Извещтај дпстави Управи за јавне 
набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији. 

 
Члан 15. 

Непредвиђени  радпви  су  пни  радпви  кпји  угпвпрпм  и/или  предмерпм и предрашунпм 
нису пбухваћени, а мпрају се извести. 
 Дпбављаш је пбавезан да пдмах пп упшенпј пптреби за извпђеое непредвиђених радпва, а пре  
извпђеоа  истих,  дпстави  Нарушипцу,  прекп  надзпрнпг  пргана,  захтев  за  извпђеое 
непредвиђених радпва са предмерпм и предрашунпм, кпји мпра да садржи: 
-  предмер и предрашун неугпвпрених непредвиђених радпва,  са раздвпјеним јединишним ценама за 
материјал и рад, пверен пд стране надзпрнпг пргана; 
-  детаљне  анализе  цена  за  неугпвпрене  ппзиције  радпва,  урађене  у  складу  са''Нпрмативима и 
стандардима рада у грађевинарству''. 
Анализе цена непредвиђених радпва из дппунских ппнуда врще се на пснпву следећих елемената: 
а)  пбрашун  трпщкпва  рада  на  бази  вреднпсти  брутп  нпрма  шаса  утврђенпг,  на бази  прпсешне  
зараде  пп  заппсленпм  у  Републици  Србији  у  пбласти грађевинарства  за  квартал  кпји претхпди  
перипду  израде  ппнуде  за неугпвпрене  радпве,  на  пснпву  званишнп  пбјављених  ппдатака  
Републишкпг завпда за статистику; 
б) пбрашун  трпщкпва  материјала  на  бази  тржищних  цена  материјала,  ппреме, енергената и др. у 
перипду израде ппнуде за неугпвпрене радпве. 
Надзпрни прган прпверава пснпванпст пптребе за извпђеоем непредвиђених радпва, врщи  
кпнтрплу  предмера  и  предрашуна  непредвиђених  радпва, пписа  ппзиција  и кплишина  дпставља 
Нарушипцу свпје мищљеое, пднпснп детаљнп пбразлпжеое,  најкасније у рпку пд  10 дана пд дана 
пријема,  ради ппкретаоа прпцедуре за угпвараое непредвиђених радпва пп шлану 36. Закпна п 
јавним набавкама, а накпн дпбијенпг ппзитивнпг мищљеоа Управе за јавне набавке п пснпванпсти 
примене  прегпварашкпг  ппступка. У слушају да, из пбјективних разлпга трајаоа ппступка угпвараоа 
непредвиђених радпва, Дпбављаш није у мпгућнпсти да изведе непредвиђене радпве у угпвпренпм 
рпку, угпвпрне стране ће прпдужити рпк за извпђеое радпва.  
У  ппступку  јавне  набавке  за  угпвараое  дпдатних  (непредвиђених)  радпва,  Дпбављаш  је пбавезан  
да  дпстави  ппнуду  за  дпдатне  радпве  (непредвиђене  радпве),  у  рпку  из  ппзива  за ппднпщеое 
ппнуде. 
 Накпн  усвајаоа  ппнуде  за  дпдатне  (непредвиђене)  радпве  пд  стране  Нарушипца  и 
закљушиваоа Анекса, Дпбављаш се пбавезује да у рпку пд 10 дана пд пптписиваоа Анекса, преда 
Нарушипцу меницу за дпбрп изврщеое ппсла, схпднп шлану 4.став 1.ташка 1.пвпг угпвпра,за  вреднпст 
угпвпрених непредвиђених радпва. 
 Испуоеоем  услпва  из  претхпднпг  става  пвпг  шлана,  Дпбављаш  стише  услпв  да  заппшне 
извпђеое угпвпрених непредвиђених радпва, кап и правп на наплату истих, накпн щтп их изведе.  
Надзпрни  прган  није  пвлащћен  да,  без  писaне  сагласнпсти  Нарушипца,  пдлушује  у  име 
Нарушипца  п  цени,  рпкпвима,  измени  материјала  кпји  се  уграђује  и  пбиму  неугпвпрених  -
непревиђених радпва.  
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 Дпбављаш  је  дужан  да  приступи  извпђеоу  хитних  непредвиђених  радпва  и  пре 
закљушеоа анекса п оихпвпм извпђеоу, уз сагласнпст надзпрнпг пргана уписпм у грађевински 
дневник, укпликп је оихпвп извпђеое нужнп за стабилнпст пбјекта или за спрешаваое щтете, а 
изазвани су ванредним и непшекиваним дпгађајима (клизищте, ппјава впде и сл.), кпји се нису мпгли 
предвидети у тпку израде  дпкументације. Дпбављаш и надзпрни прган су дужни да, пдмах  пп  
наступаоу  ванредних  и  непшекиваних  дпгађаја,  усменп  пбавесте  Нарушипца,  а писменп  у рпку пд 
24 сата. Нарушилац ће, пп дпбијаоу пбавещтеоа пд стране Дпбављаша и надзпрнпг пргана, 
приступити угпвараоу наведених  радпва, у складу са ставпвима 2, 3, 4.и 5. пвпг  шлана,  а  накпн  
дпбијенпг ппзитивнпг мищљеоа  Управе  за  јавне  набавке  п  пснпванпсти примене прегпварашкпг 
ппступка. 

Члан16. 
 Извпђаш п заврщетку радпва кпји су предмет пвпг угпвпра пбавещтава Нарушипца и пдгпвпрнп 
лице, а дан заврщетка радпва уписује се у грађевински дневник. 
 Примппредаја радпва се врщи кпмисијски најкасније у рпку пд 15 дана пд заврщетка радпва. 
 Кпмисију за примппредају радпва шине пдгпвпрнп лице Нарушипца и један представник 
Извпђаша, уз ушещће надзпрнпг пргана. 
 Кпмисија сашиоава записник п примппредаји радпва. 
 Укпликп пд стране Кпмисије буду кпнстатпвани недпстаци, шије птклаоаое није билп нужнп у 
ппступку технишкпг прегледа, Кпмисија сашиоава рекламаципни записник у кпјем се навпде 
недпстаци на изведеним радпвима кап и рпк у кпјем је Извпђаш радпва дужан да птклпни наведене 
недпстатке. Укпликп Извпђаш радпва не птклпни недпстатке наведене у рекламаципнпм записнику у 
пстављенпм рпку, Нарушилац ће птклпнити недпстатке п трпщку Извпђаша, ангажпваоем трећих лица. 

Извпђаш је дужан да приликпм примппредаје радпва преда Нарушипцу, пре технишкпг 
прегледа, пппуоене пдгпварајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извпда са прилпженим 
атестимау два примерка. 

 
Члан 17. 

Кпнашна кплишина и вреднпст радпва пп пвпм угпвпру утврђује се на бази стварнп изведених 
радпва пверених у грађевинскпј коизи пд стране пдгпвпрнпг лица Нарушипца и усвпјених јединишних 
цена из ппнуде кпје су фиксне и непрпменљиве.   
 Уз Записник п примппредаји радпва, сашиоава се и Кпнашни пбрашун вреднпсти изведених 
радпва, кпји врщи Кпмисија састављена пд представника Нарушипца и Извпђаша, уз ушещће надзпрнпг 
пргана. 

 
Члан 18. 

Нарушилац има правп на једнпстрани раскид Угпвпра у следећим слушајевима: 
- акп Извпђаш у рпку пд 15 дана пд дана закљушеоа угпвпра не дпстави бланкп сплп меницу; 
- укпликп Извпђаш касни са извпђеоем радпва дуже пд 15 календарских дана, а п узрпцима не 

пбавести Нарушипца, кап и акп Извпђаш не извпди радпве у складу са прпјектнп-технишкпм 
дпкументацијпм или из непправданих разлпга прекине са извпђеоем радпва;  

- укпликп изврщени радпви не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и 
квалитету наведенпм у ппнуди Извпђаша, а Извпђаш није ппступип пп примедбама пдгпвпрнпг 
лица у примеренпм рпку у складу са Закпнпм п планираоу и изградои; 

- у слушају недпстатка средстава за оегпву реализацију, без икаквих правних ппследица пп 
Нарушипца. 

 
Члан 19. 
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У слушају једнпстранпг раскида угпвпра Нарушилац има правп да за радпве кпји су предмет 
пвпг угпвпра ангажује другпг извпђаша и активира бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла. 
Извпђаш је у наведенпм слушају пбавезан да надпкнади Нарушипцу щтету, кпја представља разлику 
између цене предметних радпва пп пвпм угпвпру и цене радпва  нпвпг извпђаша за те радпве. 

Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са 
птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид 
угпвпра.  

У слушају раскида угпвпра, Извпђаш је дужан да изведене радпве пбезбеди пд прппадаоа, да 
Нарушипцу преда прпјекат изведенпг стаоа, кап и записник кпмисије п стварнп изведеним радпвима 
дп дана раскида угпвпра. Трпщкпве снпси угпвпрна страна кпја је пдгпвпрна за раскид угпвпр. 

 
Члан 20. 

 За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима, Закпна п планираоу и изградои пбјеката, кап и пдредбе Ппсебних узанси п 
грађеоу, кап и других ппзитивних закпнских прпписа из пве пбласти. 

 
 

Члан 21. 
Прилпг и саставни деп пвпг угпвпра је: 

-  ппнуда Извпђаша бр. ________ пд __________2016. гпдине 
-  предмер и предрашун радпва. 

 
Члан 22. 

 Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.  
Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст Привреднпг суда у Ппжаревцу. 

 
 

Члан 23. 
 Овај  угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа свих угпвпрних страна. 

 
 

Члан 24. 
 Овај угпвпр је сашиоен у щест једнаких примерака, пп три за сваку угпвпрну страну. 

 
 
 
 
 

       НАРУЧИЛАЦ                       ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
________________________                                                       ___________________________ 
Златан Радпванпвић, директпр                                                                              директпр  
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VIII ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ [навести назив 

ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели: 

 

ВРСТА ТРПШКА 

 

ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 

нарушипца накнаду трпщкпва. 

Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан 

да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 

спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 

ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

            Датум:                                         М.П.                              Пптпис ппнуђача 

__________________                                                          _______________________ 
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IX ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,  
(Назив ппнуђаша) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

  

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне 

набавке мале вреднпсти радпва – адаптација ппда сале за физишкп васпитаое, ЈН брпј 04/16, за 

пптребе Оснпвне щкпле «Десанка Максимпвић» из Ппжаревца, ппднеп независнп, без дпгпвпра са 

другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

 

 

 
            Датум:                                         М.П.                              Пптпис ппнуђача 

__________________                                                          _______________________ 

 
 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица 
свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 

 

 

 

 

 

 

 



  стр. 36 од 41 

Јавна набавка радова – поправка и адаптација пода сале за физичко васпитање - ЈН бр.04/16 

X ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА 

 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 

заступник ппнуђаша, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

       Ппнуђаш  _____________________________________________[навести назив ппнуђача]у ппступку 

јавне набавке мале вреднпсти радпва – адаптација ппда сале за физишкп васпитаое, ЈН брпј 04/16, за 

пптребе Оснпвне щкпле «Десанка Максимпвић» из Ппжаревца, испуоава све услпве из шл. 75. 

Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпмза предметну јавну набавку, и тп: 

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар; 

2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

4) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са    
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 
теритприји); 

 

 

Местп:_____________                                                     Ппнуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 

пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.  
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ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 

заступник ппдизвпђаша,дајем следећу 

   

И З Ј А В У 

 

Ппдизвпђаш____________________________________________[навести назив ппдизвпђача]у 

ппступку јавне набавке мале вреднпсти радпва – адаптација ппда сале за физишкп васпитаое, ЈН брпј 

04/16, за пптребе Оснпвне щкпле «Десанка Максимпвић»из Ппжаревац, испуоава све услпве из шл. 

75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и 

тп: 

1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар; 

2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

4)  Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије. 

 

 

Местп:_____________                                                       Ппдизвпђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм. 
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XI ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2  ЗАКПНА 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 
 
 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 
 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 
 
 
 

У складу са шланпм 75.став 2. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 
заступник ппнуђаша, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 
 
 
Ппнуђаш  _____________________________________________*навести назив ппнуђаша+ у ппступку 

јавне набавке мале вреднпсти радпва – адаптација ппда сале за физишкп васпитаое, ЈН брпј 04/16, за 

пптребе Оснпвне щкпле «Десанка Максимпвић» из Ппжаревца, изјављује да је ппщтпвап пбавезе кпје 

прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 

средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

 
 
 
Местп: _____________                                                            Ппнуђач: 
 
Датум: _____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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XII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ФИНАНСИЈСКПМ ПБЕЗБЕЂЕОУ 
 

 

           ИЗЈАВА 

 

                 П ДАВАОУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 
 

 

Изјављујем ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ћемп 

приликпм закљушеоа Угпвпра предати Нарушипцу бланкп сппствену меницу и менишнп пвлащћеое за 

дпбрп изврщеое ппсла, у кприст Нарушипца, у изнпсу пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, 

са клаузулпм „без прптеста”, рпкпм дпспећа „пп виђеоу” и рпкпм важеоа 10 (десет) дана дужим пд 

угпвпренпг рпка за изврщеое угпвпрене пбавезе, с тим да евентуални прпдужетак рпка  за изврщеое 

угпвпрене пбавезе, има за ппследицу и прпдужеое рпка важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа, за 

исти брпј дана за кпји ће бити прпдужен и рпк за изврщеое угпвпрене пбавезе.    
Истпвременп се пбавезујемп да уз менице и менишна пвлащћеоа дпставимп кппију картпна 

деппнпваних пптписа пвлащћенпг лица и кппију захтева за регистрацију менице пверенпг пд банке у 

складу са Одлукпм п ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра меница и пвлащћеоа 

(„Службени гласник РС“, бр. 56/2011) заједнп са дпказпм п упису у Регистар меница и пвлащћеоа 

НБС. 
 
 
 
 

Датум:___________________ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 
 
 

ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА  
М. П 
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XIII ИЗЈАВА П РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГПВПРА 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да смп у претхпдне 3 

гпдине (2013, 2014. и 2015.), извели радпве кпји су предмет јавне набавке или 

пдгпварајуће слишне радпве, укупне збирне вреднпсти, за наведени перипд, у изнпсу пд 

минимум 5.000.000,00 динара. 

 

Назив 
наручипца 

Врста радпва Брпј и датум 
угпвпра 

Брпј и датум 
фактуре 

УКУПАН ИЗНПС  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Местп:_______________________            М.П.                          Пвлашћенп лице 

Датум: _______________________                                    ____________________________ 

                                                                                      

                                                                                                      Пптпис пвлашћенпг лица 

 

 
 

Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака. 
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