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ГРАД ВРШАЦ 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА 
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКE РАДОВА 

 

         Извођење завршних и грађевинско занатских радова  на  инвестиционом одржавању 
вишепородичног стамбеног објекта-зграде и партерног уређења дворишта зграде у Вршцу 
ул.Жарка Зрењанина 89- Ламела 2 

 бр.набавке 404-60/2017-IV-02, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ВРШАЦ 
јун 2017. године 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуда 17.07.2017. до 13:00 часова 

Јавно отварање понуда 

17.07..2017. у 13:30 часова 
 
 

 

бр. 404-60/2017-IV-02 
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На основу члана 61 а у вези члана 53 Закона о јавним набавкама (сл.гласник РС 124/2012) и 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова број: 404-60/2017-IV-02, и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку број :404-60/2017-IV-02 године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-60/2017-IV-02 

       
За извођењe грађевинско-занатских  радова на инвестиционом одржавању вишепородичног 

стамбеног објекта у Вршцу у улици Жарка Зрењанина 89-Л2  
   бр.набавке 404-60/2017-IV-02 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Подаци о наручноцу 

Наручилац: Град Вршац,  
Адреса: Трг победе 1 
Интернет страница: www.vrsac.org.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 404-60/2017-IV-02  Извођење завршних и грађевинско 
занатских радова на  инвестиционом одржавању вишепородичног стамбеног 
објекта-зграде и партерног уређења дворишта зграде у Вршцу ул.Жарка Зрењанина 
89- Ламела 2 

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

 
5. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт:   Наташа Милутиновић,службеник за јавне набавке 
 e-mail: nmilutinovic@vrsac.org.rs,  сваког радног дана (понедељак – петак) од 07:00 до 
15:00 часова. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима вршии се 
на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Захтев за додатне информације, 
појашњења, понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште 
nmilutinovic@vrsac.org.rs, сваког радног дана ( понедељак – петак) у времену од 07:00 до 
15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 
 
 
 

  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1.     Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 404-60/2017-IV-02  је летње одржавању путева и улица на 
територији Града Вршца 

 
Ознака и назив из ОРН: 45400000-завршни грађевински радови 
 

2.   Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
 
 
 
 
 
 

mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs�
mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs�


Страна 4 од 61  

 
 
 

II ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 
Напомена: 
У случају да техничка документација и планови представљају битан елемент 
предмета јавне набавке, а у циљу припреме прихватљиве понуде у складу са стварним 
потребама наручиоца, наручилац је дужан да исте наведе у овом делу конкурсне 
документације. 
 
Ако техничку документацију и планове, односно поједине њене делове, због обима и 
техничких разлога није могуће објавити, наручилац ће у складу са чл. 9. ст. 1. тач. 13) 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова, прецизирати начин преузимања 
техничке документације и планова.  
 
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 

 
Инвестиционо одржавање по основу судске пресуде бр.__________ 

 
Објекат: Стамбена зграда 

  
 

Локација: Жарка Зрењанина 89 ламела 2, Вршац 
 

    
 

I Стамбена зграда Л- 2 количина j.м. 

    1 Претрес кровног  покривача према стандарду SRPS U.F4.011 
(за бибер цреп) са заливањем слемењака малтером и 
делимичном поправком тер хартије на местима где је оштећена. 
Обрачун по м2 покривене кровне равни.  

    324,00 м² 
  

  2 Набавка и уградња термоизолације по косом делу таванског 
простора од минералне вуне са преклопом и постављање ПВЦ 
фолије обострано. Обрачун по м2 постављене термоизолације. 

   
 

150,00 м² 
 

   3 Скидање положене минералне вуне по поду тавана ,изношење 
ван објекта ,утовар и одвоз на градску депонију (50%) остатак 
уградити у косу кровну раван. 

    160,00 м² 
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4 Набавка и облагање гипс картонским плочама д= 8,0мм на 
косом делу таванског простора , ушрафљено на таваској 
конструкцији. Обрачун по м2. 

    250,00 м² 
  

  5 Делимично глетовање и бојење зидова степенишног простора, 
припрема подлоге и бојење  полудисперзионом бојом два пута  
у боји по избору инвеститора. Обрачун по м2 зидова , плафона 
и косих степенишних плоча. Обрачун по м2. 

  
 

 495,00 м² 

 
 

  6 Замена дотрајалих хоризонталних  поцинкованих олука д= 
0,5мм , развијене ширине 1,0 м. Димензије узети на лицу места. 
Обрачун по м. 

   
 

75,30 м 
 

   7 Замена дотрајалих  поцинкованих опшивки вен.вертикала д= 
0,55мм  у кровној равни . Димензије узети на лицу места. 
Обрачун по ком. 

   
 

4,00 ком 

 
 

  8 Рушење постојећег улазног армираног степеништа од МБ 20 
заједно са облогом од керамичких плочица. Обрачун по м3, 
заједно са одвозом материјала на градску депонију. 

  
 

 0,50 м³ 
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9 Презиђивање зидова сокле уз улазно степениште опеком у 
цементном малтеру  1:3 , дебљина зида 38цм. Обрачун по м3 
озиданог зида сокле. 

   
 

2,00 м³ 
 

   10 Бетонирање улазног степеништа МБ 20 ,армираним бетоном, са 
аратуром РА 400/500 од појединачних шипки Ф12 главна 
арматура  заварена за постојећу арматуру подеста и везне 
греде , Ф8/15 подеона арматура. Обрачун по м3 бетона са 
израдом степеника у потребној оплати. 

    0,50 м³ 
  

  11 Малтерисање зида сокле цементним малтером у једном слоју 
М25, као подлога за облогу од вештачког камена, (мозаик пуц) . 
Обрачун по м2. 

  

  10,00 м² 
    
12 Набавка и облагање улазног степеништа  керамичким 

неклизајућим плочицама отпорним на дејство мраза, са 
обрађеном предњом ивицом и канелуром против клизања у 
почетном делу газишта . Обрачун по м2. 

  

  12,00 м² 
    
13 Набавка и уградња рама и брисача за обућу у равни плочица. 

Рам је од ел ( L) профила , а решетка је од флаха 30x5 . 
Обрачун по ком решетке заједно са рамом. 

  

  1,00 ком 
    
14 Чишћење плинских кутија и поново бојење у стандардној боји. 

Обрачун по ком  кутије. 
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  6,00 ком 
    
15 Припрема подлоге и бојење оградног зида фасадном бојом 

бело . Обрачун по м2. 
  

  250,00 м² 
    
16 Облагање фасаде вештачким каменом (мозаик пуц) на 

вертикалним и хоризонталним омалтерисаним  угаоним 
површинама стубова, греда  и парапетног зида  на свакој етажи 
. Обрачун по м2 са потребном скелом. 

  

  302,50 м² 
    
17 Набавка и уградња ознаке спратова. Обрачун по ком .   

  6,00 ком 
    
18 Детаљно чишћење степеништа са подестима на свим 

етажама,уклонити сву нечистоћу од претходних остатака 
малтера ,бојења гелендера као и од бојења зидова и плафона. 
На местима продора цеви поставити одговарајуће розетне. 
Обрачун по комплетно очишћеном простору . 

  

  1,00 ком 
    
19 Набавка и уградња интерфона са видео надзором.  У цену 

улази позивни тастер са камером, монитор 20ком,напајање са 
видео каблирањем .Обрачун по ком  . 

  

  1,00 ком 
 Свега радови   

    

 
II УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА количина ј.м. 
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1 Обележавање трасе пре почетка радова.   

  50,00 м1 
    

2 Машинско и ручно рушење сервисних бетонских стаза око 
зграде дебљине просечно  д=20цм са утоваром и превозом 
порушеног материјала на депонију до 5 км. 

  

  122,12 м² 
    

3 Машинско рушење армирано-бетонског коловоза просечне 
дебљине до  д=25цм са утоваром и превозом порушеног 
материјала на депонију до 5 км. 

  

 
 145,00 м² 

 
   

4 Машинско и ручно набијање подлоге после ископа или рушења.   

 
 603,75 м² 

 
   

5 Сечење бетона тестером дебљине д=12 цм.   

 
 18,00 м1 

 
   

6 Машинска и ручна уградња слоја шљунка просечне дебљине 
око 7 цм са набавком материјала и машинским набијањем, као 
носећег слоја за бетонирање сервисних стаза око зграда. 

  

 
 8,61 м³ 

 
   

7 Ручна и машинска уградња слоја дробљеног каменог агрегата 0-
31,5 мм просечне дебљине око 10 цм са набавком материјала 
,уградњом и набијањем материјала, као носећег слоја паркинг 
површина и површина за асфалтирање.  

  

 
 54,60 м³ 
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8 Израда сервисних стаза од неармираног бетона д=12цм. Цена 
обухвата израду оплате , набавку и транспорт бетона МБ30, 
изливање бетонске стазе и нега бетона. 

  

 
 17,01 м³ 

 
   

9 Израда паркинг простора од армираног бетона дебљине д= 15 
цм. Цена обухвата израду оплате ,уградња арматурне мреже 
Q226, набавку и транспорт бетона МБ30, изливање бетона и 
нега бетона. 

  

 
 1,73 м³ 

 
   

10 Уградња бетонских ригола 35/25/8. Цена обухвата набавку 
ригола, израду подлоге за полагање риголе марке бетона 15, 
уградњу риголе и фуговање. 

  

 
 88,20 м1 

 
   

11 Поправка и нивелисање постојећих олучних вертикала према 
пројектованој нивелети. Обрачун по комаду. 

  

 
 17,00 ком 

 
   

12 Затварање дилатација у бетонском коловозу фугизолом.   

 
 40,00 м1 
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13 Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја  AБ8 од 3  
- 5 цм  од кречњачког агрегата преко постојећег бетона, и преко 
претходно уграђеног битоносећег слоја. Цена обухвата : 
справљање са набавком материјала , уграђивање и збијање 
асфалтне мешавине. Асфалтни слој може се полагати на 
подлогу која је сува и није смрзнута. Пре почетка радова 
подлога треба да је добро очишћена, издувана компресором и 
наспрскана емулзијом. ( у цену је урачунат транспорт агрегата 
возилом носивости од 25т од изворишта до асфалтне базе 130 
км. , и транспорт асфалтне масе до места уградње 70 км.) 

  

 
 36,05 т 

 
   

14 Справљање и машинско уграђивање битоносећег слоја  БНС22 
у слоју од 7 цм од кречњачког агрегата преко туцаничке подлоге. 
Цена обухвата : справљање са набавком материјала , 
уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој 
може се полагати на подлогу која је сува и није смрзнута. Пре 
почетка радова подлога треба да је добро очишћена, издувана 
компресором и наспрскана емулзијом. ( у цену је урачунат 
транспорт агрегата возилом носивости од 25т од изворишта до 
асфалтне базе 130 км. , и транспорт асфалтне масе до места 
уградње 70 км.) 

  

 
 22,66 т 
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15 Рушење постојећег паркинг простора од растер плоча и носећих 
слојева, у дебљини од 20цм, са утоваром порушеног и 
ископаног материјала и транспортом на депонију до 5 км. 

  

 
 330,00 м² 

 
   

16 Набавка, транспорт и уградња растер плоча 60x40x10 на 
нивелационом слоју од дробљеног каменог агрегата фракције 
од 4-8 мм дебљине слоја д= 4 цм.  

  

  154,45 м² 
    

17 Уградња постојећих растер плоча 60x40x10 (коришћење растер 
плоча из позиције 15.) на нивелационом слоју од дробљеног 
каменог агрегата фракције од 4-8 мм дебљине слоја д= 4 цм.  

  

 
 154,45 м² 

 
   

18 Вађење  баштенских ивичњака око постојећег паркинг простора  
(слагање на зеленој површини и транспорт на локацију коју 
одређује инвеститор), са рушењем бетонске подлоге, утоваром 
шута и превозом до депоније до 5 км. 

  

 
 71,20 м1 
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19  Набавка и уградња сивих бетонских ивичњака 12/18 на слоју 
бетона.На тампону се поставља бетонска подлога МБ15 и на њу 
се постављају ивичњаци са спојницом од око 6-7 мм. По 
постављању ивичњака на пројектовану коту, обрађују се задњи 
делови ивичњака бетоном MБ15 у циљу што бољег положајног 
учвршћивања ивичњака и затим се заливају спојнице 
цементним малтером са кружном обрадом спојница. 

  

 
 75,00 м1 

 
   

20 Нивелисање постојећих шахтова на пројектовану нивелету, 
пуном опеком или бетонским прстеном МБ20,а у свему у 
договору са надзорним органом. 

  

 
 3,00 ком 

 
   

21 Набавка ,транспорт и уградња префабрикованог бетонског 
канала 28x29x100 , са поцинкованом решетком 27x100 (ауто) на 
слоју бетона МБ15. 

  

 
 60,00 м1 

 
   

22 Уређење зелене површине растреситим слојем хумуса дебљине 
д=15цм, претходно ископаног и депонованог на градилиште. 

  

 
 56,00 м² 

    

 

Свега радови 

  
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

    
 

 I СТАМБЕНА ЗГРАДА 2 
  

 
II УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА 

  
 

УКУПНО 
  

 
УКУПНО СА ПДВ-ОМ 
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    IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у 
поступку у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. Уколико понуду подноси група 
понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из 
члана 75. став 1., тачке 1) до 4) и члана 75., став 2. Закона. Уколико понуђач подноси понуду 
са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из 
члана 75. став 1. Тач. 1) до 4) Закона.  
Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује документима које доставља уз 
понуду на следећи начин, а у свему према члану 77. Закона о јавним набавкама и Упутству из 
ове конкурсне документације 
 
 
Назив понуђача: 
 
Број и датум понуде: 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

 
 
Ред.бр. 

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

Назив 
документа, 

назив 
издаваоца, 

број и датум 
издавања 

 
1 УСЛОВ: понуђач мора да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. став 1. тач. 1)  
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
 
- правно лице које није уписано у регистар понуђача: извод из 
регистра Агенције за привредне регистре*, или решење 
Привредног суда из регистра привредног субјекта. 
- правно лице које је уписано у регистар понуђача: Решење 
Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре** 
- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод из 
регистра Агенције за привредне регистре*,односно извод из 
одговарајућег регистра. 
- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење 
Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре** 
 
-физичко лице: /  
 
-подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин 
који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, 
у зависности који статус има. 
 
-група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко 
лице, у зависности који статус понуђача из групе понуђача има. 
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај 
услов.  
 
-ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоји  
 

2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично  преваре ( члан 75. став 1 тачка 2 ). 
 
ДОКАЗИВАЊЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
 
-правно лице које није уписано у Регистар понуђача (доказ се 
доставља и за правно лице и за законског заступника правног 
лица: 
правно лице: 

1. Извод из казнене евиденције, односно уверење основног 
суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично  примања и или 
давања мита, кривично дело преваре. 

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду  
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-
sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html) којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала 

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник правног лица није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе 
против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта, Уколико правно лице има више законских 
заступника, за сваког од њих се достављају ови докази. 

 
-правно лице које је уписано у регистар понуђача: Решење 
регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.** 
 
-предузетник који није уписан у регистар понуђача: извод из 
казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, 
да није осуђиван  за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 
Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 
 
-предузетник који је уписан у регистар понуђача: Решење 
Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.** 
 -физичко лице: извод из казнене евиденције, односно уверење 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html�
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html�
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из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 
од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.  
Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 
 
-подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин 
који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, 
у зависности који статус подизвођач има. 
 
-група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко 
лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и  докаже овај 
услов. 
 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ 
УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији 
од два месеца пре отварања понуда. 
 

3 УСЛОВ:  да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. 
став 1. тачка 4). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
-правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да 
је измирио доспеле порезе и доприносе  
и 
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 
 
-правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење 
Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре** 
 
-предузетник који није уписан у Регистар понуђача: уверење 
Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе  
и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 
-предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење 
Регистра понуђача који води Агенције за привредне регистре.** 
 
-физичко лице: уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  
и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу локалних јавних прихода, 
 
-подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин 
који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, 
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у зависности који статус подизвођач има. 
 
-група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко 
лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај 
услов. 
 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ 
УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији 
од два месеца пре отварања понуда. 
 

4 УСЛОВ:  Доказ да је понуђач при састављању своје понуде 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуда (члан 75. став 2 ). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
-правно лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. 
став 2 ЗЈН, Образац 5 
-предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан 
и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2 ЗЈН, 
Образац 5 
-физичко лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. 
став 2 ЗЈН, Образац 5 
 
-подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин 
који је предвиђан за правно лице, предузетника или физичко лице, 
у зависности који статус понуђач из групе понуђача има ( правно 
лице, предузетник, физичко лице)  
 
-група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко 
лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има ( 
правно лице, предузетник, физичко лице).*** 
 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА:  Доказ мора бити издат након 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки. 
Напомена: овај доказ доставља сваки члан из групе понуђача. 
 

 

 
 
НАПОМЕНА: Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, већ само да наведе интернет 
страницу која упућује на регистрацију понуђача као и где се могу проверити подаци о 
понуђачу. 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76.  ЗАКОНА  И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
 
Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају додатне услове за учешће у поступку 
у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 76. Закона 
понуђач доказује документима које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о 
јавним набавкама и Упутству из ове конкурсне документације: 
 
 
1. Да располаже финансијским капацитетом: 

УСЛОВ 
1.1.   да је у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016. године)  исказана добит. 

 
1.2. да у последњих дванаест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, не укључујући месец у коме је објављен позив, није био 
неликвидан. 
 
Доказ:   

- фотокопија биланса стања и биланса успеха за 2014, 2015, и 2016. годину или Извештај о 
бонитету за јавне набавке АПР-а  за 2014, 2015. и 2016. годину.  

 
- копија Потврде о ликвидности за наведени период коју издаје Народна банка Србије. 

 
Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по 
систему простог / двојног књиговодства, доставља: 
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског 
органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за три године ( 
2014.,2015., 2016 ). 

- Потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословним – текућем 
рачуну за три обрачунске године (2014.,2015.,2016.) Уколико претходно наведени 
документи за предузетника не садрже податке о блокади за последњих 12 месеци који 
претходе месецу у којем је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у 
блокади у последљих 12 месеци који претходе месецу у којем је објављен позив 
прилагањем и потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 
Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период. 

 
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на 
интернет страници Агенције у Народне банке Србије. 
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 
капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно. 
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене 
доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов 

 
     
2. Да располаже пословним капацитетом ( референце):  
     УСЛОВ 
2.1. да је у претходних три година до дана за подношење понуда изводио радове који су 
предмет јавне набавке укупне вредности од минимум 15.000.000,00 при чему уговорени радови 
морају бити извршени у потпуности.  
 
 
 
2.3. да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001 за извођење радова у 
грађевинарству; 
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- да понуђач има успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду  
ISO 18001 за извођење радова у грађевинарству; 
-да понуђач има успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за 
извођење радова у грађевинарству 
 
Доказ:    

- Списак изведених радова у претходних три година пре објављивања позива за 
подношење понуда  

- Фотокопија закључених и извршених уговора и окончане ситуације.  
- Фотокопије важећих ISO сертификата 
 

*У случају  подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати 
услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о пословном капацитету. 
 
 
3. Да располаже техничким капацитетом: 
 УСЛОВ 
3.1. да Понуђач располаже  довољним техничким капацитетом; 

 
Доказ: наведени услов доказује се достављањем Изјаве 

4.  

 ( као прилог Изјави доставити и 
пописне листе са тачно маркираном техничком опремом са којом ће понуђач учествовати у овој 
јавној набавци) 
 

*У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача су дужни да доставе 
Изјаву о испуњавању услова техничког капацитета, уколико понуђач наступа са 
поизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.  
 

 УСЛОВ 
4.1. Да Понуђач има најмање 15 (петнаест грађевинских радника) оспособљених за извођење 
грађевинских радова описаних у техничкој документацији у радном односу на неодређено, 
одређено време или ангажовано по другом правном основу (уговор о делу, привременим и 
повременим пословима и сл.).  
4.2  да у сваком моменту има на располагању дипломираног грађевинског инжињера са 
лиценцом 400 или 410 или 411 ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА – минимум 1 извршилац 
 
ДОКАЗ 

Да располаже кадровским капацитетом: 

ППОД образац за месец који претходи месецу

За раднике (сваког радника понаособ) - копија доказа о радном статусу (Образац М или 
М3А),за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, копија радне књижице ( 
свих попуњених страна са уписаном врстом и степеном стручне спреме) и/или копија 

 у коме је објављен јавни позив којим понуђач 
доказује да располаже са минимум 15 (петнаест) запослених радника који ће бити одређени за 
реализацију набавке и за одговорног извођача радова; 
фотокопије М образаца којима се потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално 
осигурање за сва запослена лица 
 
Образац М, Уговор о раду, Уговор о делу или Уговор по другом правном основу за најмање 
једног дипломираног грађевинског инжењера  
 
Фотокопија дипломе за дипломираног грађевинског инжењера, инжењера грађевине  
 
Фотокопија важеће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије број  400 или 410 или 
411 и Потврда Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа, (копија Лиценце и потврда 
Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа тј. плаћена за текућу годину) 



Страна 20 од 61  

уговора о раду односно копија уговора о ангажовању радника (уговор о делу/уговор о 
привременим и повременим пословима и сл.). 
  
Горе наведени одговорни извођач радова као и лица оспособљена за реализацију 
предмета набавке морају бити расположиви и одговорни за праћење и динамику 
реализације у периоду извршења уговора. 
Наведени кадровски капацитет мора да буде обезбеђен за све време трајања уговора. 
Наручилац задржава право да у сваком тренутку током трајања уговора може проверити 
веродостојност кадровског капацитета траженог Конкурсном документацијом.  
  
У случају подошења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати 
услов о кадровском капацитету, а уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам 
испуни задати услов о кадровском капацитету 
 
5. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОДИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО ЧЛАН ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што 
доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Доказ о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља за подизвођача за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом 
одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају 
заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
 
6. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА: 
 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
 
НАПОМЕНА: наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач може 
доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. 
У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ 
за услов из члана 75. став 1 тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интерент 
странице на којој је тражени документ јавно доступан. 
**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 
дужан да прилико, подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 
75.  став 1 тачка 1)-4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре,  под условом да наведе адресу интернет странице на којој је 
тражени документ јавно доступан. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл.  75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује 
испуњеност обавезних услова из чл. 75. став. 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар понуђача је 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 
У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право провере на 
основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините 
податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће 
одбијена. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке радова. 
 Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а 
понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом у супротном, 
понуда се одбија. 
 
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ   
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику 
 
2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
   Предмет јавне набавке је извођење завршних грађевинско-занатских радова на  
инвестиционом одржавању вишепородичног стамбеног објекта и дворишта истог  у 
Вршцу, Жарка Зрењанина 89-Л2,  
ОРН: 45400000-завршни грађевински радови 
 
 
3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),   КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА , МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова који је саставни део конкурсне 
документације. 
При извођењу радова на инвестиционом одржавању предметног објекта - зграде  у Вршцу, 
Жарка Зрењанина 89-Л2, извођач је дужан да се придржава техничких прописа, стандарда, и 
норматива који регулишу ову врсту радова и материјала који се користе приликом извођења 
радова: 

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 – исправка , 64/2010 – 
УС, 24/2011 , 121/2012 и 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС; 
132/2014 и 145/2014); 

- Закон о безбедности и здравље на раду („Сл. гласник РС” бр. 101/2005); 
- Закон о стандардизацији („Сл. гласник РС” бр. 36/2009); 
- Подзаконски акти који регулишу ову област.  

 Наручилац ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над извођењем 
радова. 
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови врше  према техничкој документацији-
предмеру радова; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 
стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу 
количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала  који се 
уграђују; давање упутстава извођачу радова и решавање других питања која се појаве у току 
извођења радова. 

 
Квалитет употребљеног материјала, полупроизвода и готових производа и квалитет изведених 
радова мора одговарати важећим техничким прописима, стандардима, условима из техничке 
документације, на начин и у трајању који прописује: Закон о стандардизацији и Закон о 
облигационим односима .  
Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у 
посао. 
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4. САДРЖИНА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 
ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
 
Понуђач је дужан да испуњава услове утврђене чланом 75. Закона о јавним набавкама што 
доказује на начин дефинисан одредбама Закона о јавним набавкама као и да приликом 
подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери све обрасце који 
су дати у конкурсној документацији што подразумева и обавезно потписивање и оверу 
модела Уговора о извођењу радова. Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце 
дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним 
словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са 
конкурсном документацијом. 
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде. 
Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који 
наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача ће то учинити 
овлашћени представник групе понуђача. 
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем односно овлашћени 
члан групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је 
сагласан са моделом уговора. У случају непотписивања модела уговора таква понуда се неће 
узети у разматрање. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене 
у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на 
прописани начин. 
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Наручилац није 
обавезан да, под било којим околностима, сноси наведене трошкове, било да је понуда 
прихваћена или не. 
Понуда се мора налазити у затвореној коверти - омоту са назнаком: 
 

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 404-60/2017-IV-02 
 

               Извођење завршних и грађевинско занатских радова на  инвестиционом 
одржавању вишепородичног стамбеног објекта-зграде и партерног уређења дворишта 
зграде у Вршцу ул.Жарка Зрењанина 89- Ламела 2. 
                                                                  
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
 

Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из ове конкурсне 
документације,такву понуду наручилац ће одбити као неприхватљиву. 

 

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 наручиоца са назнаком: 
 
 „Измена понуде за јавну набавку извођење завршних и грађевинско занатских радова у 
грађевинарству  на  инвестиционом одржавању вишепородичног стамбеног објекта-зграде и 
партерног уређења дворишта зграде у Вршцу ул. Жарка Зрењанина 89- Ламела 2.  бр.  404-
60/2017-IV-02-HE ОТВАРАТИ" 
„Допуна понуде за јавну набавку - извођење завршних и грађевинско занатских радова у 
грађевинарству  на  инвестиционом одржавању вишепородичног стамбеног објекта-зграде и 
партерног уређења дворишта зграде у Вршцу ул. Жарка Зрењанина 89- Ламела 2.  бр.  404-
60/2017-IV-02- HE ОТВАРАТИ"  
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 „Опозив понуде за јавну набавку - извођење завршних и грађевинско занатских радова у 
грађевинарству  на  инвестиционом одржавању вишепородичног стамбеног објекта-зграде и 
партерног уређења дворишта зграде у Вршцу ул. Жарка Зрењанина 89- Ламела 2.  бр.  404-
60/2017-IV-02-HE ОТВАРАТИ"  
 
или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку - извођење завршних и грађевинско занатских радова у 
грађевинарству  на  инвестиционом одржавању вишепородичног стамбеног објекта-зграде и 
партерног уређења дворишта зграде у Вршцу ул. Жарка Зрењанина 89- Ламела 2.  бр.  404-
60/2017-IV-02-HE ОТВАРАТИ".  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број телефона. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и невести називе и адрееду свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве 
телефона. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЋАЧ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне 
групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе 
понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог 
понуђача. 
У Обрасцу понуде 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 ПОДИЗВОЋАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду 
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету.  
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају 
доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према наручиоцу 
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. 
став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 
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• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 
• неограниченој солидарној одговорности понуђача из групе према наручиоцу у складу 

са Законом. 
У вези са давањем траженог описа посла из члана 81. став 4. тачка  2) понуђачи из групе су у 
обавези да у Споразуму тачно и прецизно наведу послове које ће радити сваки од чланова групе 
понуђача, а у складу са описом услуга . 
Навођење података из члана 81. став 4. тачка 1) и 2) у Споразуму је обавезно, а понуда која 
садржи Споразум у ком нису наведени ови обавезни подаци биће одбијена као неприхватљива. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
„Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона у складу са „Упутством 
како се доказује испуњеност услова“. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
9. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ / ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Понуда мора да садржи све прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.  
Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и усклађена са датим 
предмером потребних радова. 
  
 10. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена  уз испуњавање свих  услова из 
чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
   
12. ВАЛУТА, ЦЕНА, НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА 
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Цена у понуди треба да 
буде изражена у динарима, са и без ПДВ. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати 
услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 
трошкове организације места извођења радова, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача. Вредност извршених радова Наручилац ће плаћати на основу привремених и окончане 
ситуације у року који ће бити дефинисан понудом и Уговором, а не може бити дужи од 45 дана од 
дана пријема ситуације. 
Јединачне цене дате у понуди су фиксне и не подлежу променама.Једино у случајевима 
накнадних и непредвиђених радова могућа је промена уговорене цене али применом јединачних 
цена датих у понуди а о чему ће се донети посебна одлука о измени уговора у складу са чл. 115. 
Закона о јавним набавкама. 
Наручилац искључује могућност плаћања аванса.  
 

13. ПОДАЦИ   О   ВРСТИ,   САДРЖИНИ,   НАЧИНУ   ПОДНОШЕЊА,   ВИСИНИ   И   РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
У понуди понуђач је дужан да приложи бланко соло меницу са меничним овлашћењем на 
износ од 5% вредности понуде, без ПДВ, на име гаранције за озбиљност понуде, са роком 
важење најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда, а овај рок мора бити јасно наведен у 
меничном овлашћењу које се доставља уз меницу. Износ мора бити наведен у меничном 
овлашћењу у процентуалном и у номиналном износу. 
Меница је саставни део понуде. Сваку понуда која се достави, а није покривена меницом, 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву. 
 
Меница може бити наплаћена у случајевима: 
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• ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је наручилац прихватио; 
• у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном року; 
• у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене  уговором. 
Понуђач у понуди подноси и копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те пословне банке, као и оверен 
захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у 
Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије.  
Меницу потписује законски заступник на начин одређен Законом о меници. У случају да меницу и 
менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача у понуди се доставља и 
овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног 
овлашћења за конкретан посао. 
Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. 
„Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 
80/15 и 76/16) Народне Банке Србије. 
Уколико понуђач не достави меницу са траженим прилозима, који морају бити дати у свему 
садржински као што је напред наведено, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Изабрани понуђач се обавезује да: 

  
приликом потписивања уговора достави једну сопствену, соло меницу за добро извршење посла 
у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ са роком важности који је 15 дана дуже од уговореног 
рока за реализацију уговора. Ако  се  за  време  трајања  уговора  промене   рокови  за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. 
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање 
финансијским средствима.  Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, 
безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.   
 
Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. 
„Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 
80/15 и 76/16) Народне Банке Србије. 
 
Изабрани понуђач је у обавези да одмах уз окончану ситуацију предмета јавне набавке, преда 
Наручиоцу бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 5% вредности 
уговора без ПДВ, на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, са 
трајањем 5 дана дуже од уговореног гарантног рока, а овај рок мора бити јасно наведен у 
меничном овлашћењу које се доставља уз меницу. Износ мора бити наведен у меничном 
овлашћењу у процентуалном и у номиналном износу. 
Изабрани понуђач ће поднети и копију  важећег картона депонованих потписа овлашћених лица 
за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те пословне банке, као и оверен 
захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у 
Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије.  
Меницу потписује законски заступник на начин одређен Законом о меници. У случају да меницу и 
менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача у понуди се доставља и 
овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног 
овлашћења за конкретан посао. 
Менично писмо-овлашћење мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. 
„Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“. 
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Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 
80/15 и 76/16) Народне Банке Србије. 
Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, 
али не и на подизвођача. 
 
14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда и одређен је 
Законом о јавним набавкама. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неисправна. 
 
14.1. Плаћање за извођење радова вршиће се по испоствљеним привременим обрачунским 
ситуацијама и окончаној ситуацији. У року не дужем од 45 дана ид дана пријема 
ситуације.Коначни обрачун и плаћање за све уговорене радове извршиће се по извршењу 
радова и отклањању евентуалних недостатака по позиву 
 
14.2.Рок за завршетак радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у 
посао.  
 
14.3 НАПОМЕНА: 
Пре подношења понуде, Понуђач је у обавези да обиђе локацију на којој ће се изводити 
радови а све у циљу припремања прихватљиве понуде. 
Особа за обилазак локације испред Наручиоца је Синиша Хераковић  065 525 04 00 . 
Локацију је могуће обићи сваког четвртка у периоду од 10 до 14 часова осим на дан 
отварања. Понуђач је у могућности да приликом обиласка локације изврши мерење 
предметних радова на лицу места, ради сачињавања понуде. 
Понуђачи који обиђу локацију и изврше увид у техничку документацију добиће потврду 
потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе уз Понуду. 
ПОНУЂАЧ је дужан да по обиласку локације и увидом у техничку документацију исту детаљно 
прегледа и брижљиво проучи и да достави у писаном облику Наручиоцу евентуална питања на 
разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису 
могле остати непознате неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења 
радова;  
        
15. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА 
Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем, пре истека рока за 
подношење понуда. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
    

               Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком “Измена понуде” или 
“Повлачење понуде” за јавну набавку радова бр. 404-60/2017-IV-02 Извођење завршних 
грађевинско-занатских радова на инвестиционом одржавању вишепородичног стамбеног 
објекта и дворишта истог у Вршцу, Жарка Зрењанина 89-Л2. 

   
16. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ  ПОНУДАМА 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, 
по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене али уз 
сагласност понуђача.. 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће,након сгласности понуђача, 
исправљати на следећи начин: 
- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима 
сматраће се тачним; 
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, 
осим у износима који су дати паушално. 
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17. ОЦЕНА ПОНУДЕ 
Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој 
конкурсној документацији (јавном позиву за достављање понуда). 
 
  Неблаговремена понуда  је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока 
одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата наручиоцу у року одређеном у 
позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, 
враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
  Исправна понуда је понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда а на основу 
прегледа, утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне 
документације. 
 
  Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све техничке спецификације. 
 
 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не 
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 
процењене вредности конкретне јавне набавке. 

 
Понуда ће бити одбијена ако је неисправна или неодговарајућа, ако не одговара свим 
обавезним захтевима из конкурсне докуменатације, или ако садржи неистините податке. 
 Понуда може бити одбијена и ако је неприхватљива. 
 
Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и 
условима из позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно 
неприхватљивом. 
Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде,а може да 
одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама. 
         
18. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор 
најповољније понуде из члана 109. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да 
обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године. 
        
19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 
Заинтересовано лице може, у писаном облику,тражити додатне иформације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке  и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуда на емаил адресу nmilutinovic@vrsac.org.rs или на адресу: Град Вршац Трг 
победе 1 са назнаком: «Питања за јавну набавку бр.404-60/2017-IV-02.» 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.  
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну  документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
 
 

mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs�
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20. МОДЕЛ УГОВОРА 
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел 
уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. У случају 
непотписивања модела уговора понуда че се сматрати непотпуном и неће се узети у 
разматрање. 
Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора 
попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе 
понуђача. 
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 
 
21. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ     
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је двадесетпет (25) дана 
од дана јавног отварања понуда. 
Одлуку о избору најповољније понуде, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и 
интернет страници у року од три (3) дана од дана доношења одлуке. Наручилац ће Обавештење 
о закљученом уговору о јавној набавци доставити понуђачима и објавити на порталу јавних 
набавки.    
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, 
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може прилико стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при вредносвању 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 примерен рок 
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу ( увид) код понуђача, као 
и код његовог пдоизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 
УГОВОРИМА 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда. 
Доказ наведеног може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
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3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  
 
24. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
25. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 
дана од дана јавног отварања понуда. 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча , односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске  године, односно у наредних шест 
месеци. Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити 
на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

26. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЋАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је пртпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту 
подносилац захтева). 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој  
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на адресу наручиоца: Град Вршац, 
Трг победе 1, 26300 Вршац или препорученом пошиљком са повратницом или  електронском 
поштом  на  e-mail: nmilutinovic@vrsac.org.rs. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против  сваке 
радње наручиоца. 
Зајтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у 
складу са чланом 63. Став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту шправа је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

mailto:nmilutinovic@vrsac.org.rs�
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пре истека рока за подношење захтева из ст.4. и 5. ове тачке, 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. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на порталу јавних набавки 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца;  
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  
7) потпис подносиоца.  

 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН кој асадржи следеће елементе: 
 

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога; 

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чије се уплата врши; 
- број рачуна: 840-30678845-06; 
- шифра плаћања: 153 или 253; 
- позив на број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 
- сврха: такса за ППЗ; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
- корисник: буџет Републике Србије; 
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 
- потпис овлашћеног лица банке; 
 

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
 
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе  из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а које се води у Управи за 
трезор ( корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава); 
 
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
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НАПОМЕНА: у пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно је прво 
уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке при 
чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске  знаке ( на пр: „такса за  
„уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 
динара. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси после отварања понуда, такса износи 120.000,00 
динара. 
 
Примери правилно попуњених образаца налога за уплату ли налога за пренос могу се видети у 
оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк:Уплата таксе из 
Републике Србије. 
 
27. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 
осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише 
уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са 
првим следећим најповољнијим понуђачем. 
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити 
позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
28. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 
29. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 
У складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77) Извођач се обавезује 
да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење 
анекса. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко 
Надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним 
ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и 
достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 
дана од дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, 
са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно 
испостављнања окончане ситуације. 
  
30. ИЗМЕНА УГОВОРА 
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о 
јавним набавкама. 
У складу са чланом 115. став 2. Закона, након закључења уговора о јавној набавци, наручилац ће 
дозволити промену битних елемената уговора и то рока извршења и међурокова, искључиво из 
разлога који су дефинисани у  Моделу уговора. 
У наведеним случајевима Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у 
складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу 
јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији 
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VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена 
цена”. 
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, наручилац ће изабрати понуду 
понуђача који је понудио краћи рок ивршења радова 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Извођење завршних 
и грађевинско занатских радова у грађевинарству  на  инвестиционом одржавању 
вишепородичног стамбеног објекта-зграде и партерног уређења дворишта зграде у Вршцу 
ул.Жарка Зрењанина 89- Ламела 2. ЈН број 404-60/2017-IV-02  
 
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: 
 

 
 
 

Понуђач уписан у регистар понуђача 
 

 
    ДА                                                       НЕ 
 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ВРШЦА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА  број 404-7/2017-IV-02  
  
 

 
Укупна цена без ПДВ  
 

 
 

ПДВ 
 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

По испостављеним ситуацијама у року од 45 дана 
од дана пријема. 

 
Рок важења понуде 
(мин. 30 дана од отварања понуде 
сходно закону) 
 

 
____________дана, (минимум 30 дана, од дана 
јавног отварања понуда) 

 
Рок за завршетак радова ( не дужи 
од 60 календарских дана ) 
 

 
Почетак вршења радова је _________календарска 
 
 дана од дана издавања налога Наручиоца 

 
Гарантни период 

(не краћи од законског рока) 
 

 

 
 
 
 
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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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 
Понуда број: _______________________од ____________________ године 
 
Назив понуђача: ____________________________________________________ 
 
 

Објекат: Стамбена зграда 
Локација: Жарка Зрењанина 89 ламела 2, Вршац 

   
  

I Стамбена зграда Л- 2 
количина j.м. јед. цена  без 

ПДВ-а 
укупна 

цена без 
ПДВ-а 

   
  

Претрес кровног  покривача према стандарду SRPS 
U.F4.011 (за бибер цреп) са заливањем слемењака 
малтером и делимичном поправком тер хартије на 
местима где је оштећена. Обрачун по м2 покривене 
кровне равни.  

  

  

 324,00 м²   
 

  
  

Набавка и уградња термоизолације по косом делу 
таванског простора од минералне вуне са 
преклопом и постављање ПВЦ фолије обострано. 
Обрачун по м2 постављене термоизолације. 

  

  

 
150,00 м²   

   
  

Скидање положене минералне вуне по поду тавана 
,изношење ван објекта ,утовар и одвоз на градску 
депонију (50%) остатак уградити у косу кровну 
раван. 

  

  

 160,00 м²   
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Набавка и облагање гипс картонским плочама д= 
8,0мм на косом делу таванског простора , 
ушрафљено на таваској конструкцији. Обрачун по 
м2. 

  

  

 250,00 м²   
 

  
  

Делимично глетовање и бојење зидова 
степенишног простора, припрема подлоге и бојење  
полудисперзионом бојом два пута  у боји по избору 
инвеститора. Обрачун по м2 зидова , плафона и 
косих степенишних плоча. Обрачун по м2. 

  

  

 495,00 м²   
 

  
  

Замена дотрајалих хоризонталних  поцинкованих 
олука д= 0,5мм , развијене ширине 1,0 м. Димензије 
узети на лицу места. Обрачун по м. 

  

  

 
75,30 м   

   
  

Замена дотрајалих  поцинкованих опшивки 
вен.вертикала д= 0,55мм  у кровној равни . 
Димензије узети на лицу места. Обрачун по ком. 

  

  

 
4,00 ком   

 
  

  
Рушење постојећег улазног армираног степеништа 
од МБ 20 заједно са облогом од керамичких 
плочица. Обрачун по м3, заједно са одвозом 
материјала на градску депонију. 

  

  

 0,50 м³   
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Презиђивање зидова сокле уз улазно степениште 
опеком у цементном малтеру  1:3 , дебљина зида 
38цм. Обрачун по м3 озиданог зида сокле. 

  

  

 
2,00 м³   

   
  

Бетонирање улазног степеништа МБ 20 ,армираним 
бетоном, са аратуром РА 400/500 од појединачних 
шипки Ф12 главна арматура  заварена за постојећу 
арматуру подеста и везне греде , Ф8/15 подеона 
арматура. Обрачун по м3 бетона са израдом 
степеника у потребној оплати. 

  

  

 0,50 м³   
 

  
  

Малтерисање зида сокле цементним малтером у 
једном слоју М25, као подлога за облогу од 
вештачког камена, (мозаик пуц) . Обрачун по м2. 

    

 10,00 м²   
     
Набавка и облагање улазног степеништа  
керамичким неклизајућим плочицама отпорним на 
дејство мраза, са обрађеном предњом ивицом и 
канелуром против клизања у почетном делу 
газишта . Обрачун по м2. 

    

 12,00 м²   
     
Набавка и уградња рама и брисача за обућу у 
равни плочица. Рам је од ел ( L) профила , а 
решетка је од флаха 30x5 . Обрачун по ком 
решетке заједно са рамом. 

    

 1,00 ком   
     
Чишћење плинских кутија и поново бојење у 
стандардној боји. Обрачун по ком  кутије. 
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 6,00 ком   
     
Припрема подлоге и бојење оградног зида 
фасадном бојом бело . Обрачун по м2. 

    

 250,00 м²   
     
Облагање фасаде вештачким каменом (мозаик пуц) 
на вертикалним и хоризонталним омалтерисаним  
угаоним површинама стубова, греда  и парапетног 
зида  на свакој етажи . Обрачун по м2 са потребном 
скелом. 

    

 302,50 м²   
     
Набавка и уградња ознаке спратова. Обрачун по 
ком . 

    

 6,00 ком   
     
Детаљно чишћење степеништа са подестима на 
свим етажама,уклонити сву нечистоћу од 
претходних остатака малтера ,бојења гелендера 
као и од бојења зидова и плафона. На местима 
продора цеви поставити одговарајуће розетне. 
Обрачун по комплетно очишћеном простору . 

    

 1,00 ком   
     
Набавка и уградња интерфона са видео надзором.  
У цену улази позивни тастер са камером, монитор 
20ком,напајање са видео каблирањем .Обрачун по 
ком  . 

    

 1,00 ком   
Свега радови     

     
II УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА количина ј.м.   
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Обележавање трасе пре почетка радова.     

 50,00 м1   
     
Машинско и ручно рушење сервисних бетонских 
стаза око зграде дебљине просечно  д=20цм са 
утоваром и превозом порушеног материјала на 
депонију до 5 км. 

    

 122,12 м²   
     
Машинско рушење армирано-бетонског коловоза 
просечне дебљине до  д=25цм са утоваром и 
превозом порушеног материјала на депонију до 5 
км. 

    

 145,00 м²   
     
Машинско и ручно набијање подлоге после ископа 
или рушења. 

    

 603,75 м²   
     
Сечење бетона тестером дебљине д=12 цм.     

 18,00 м1   
     
Машинска и ручна уградња слоја шљунка просечне 
дебљине око 7 цм са набавком материјала и 
машинским набијањем, као носећег слоја за 
бетонирање сервисних стаза око зграда. 

    

 8,61 м³   
     
Ручна и машинска уградња слоја дробљеног 
каменог агрегата 0-31,5 мм просечне дебљине око 
10 цм са набавком материјала ,уградњом и 
набијањем материјала, као носећег слоја паркинг 
површина и површина за асфалтирање.  

    

 54,60 м³   
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Израда сервисних стаза од неармираног бетона 
д=12цм. Цена обухвата израду оплате , набавку и 
транспорт бетона МБ30, изливање бетонске стазе и 
нега бетона. 

    

 17,01 м³   
     
Израда паркинг простора од армираног бетона 
дебљине д= 15 цм. Цена обухвата израду оплате 
,уградња арматурне мреже Q226, набавку и 
транспорт бетона МБ30, изливање бетона и нега 
бетона. 

    

 1,73 м³   
     
Уградња бетонских ригола 35/25/8. Цена обухвата 
набавку ригола, израду подлоге за полагање риголе 
марке бетона 15, уградњу риголе и фуговање. 

    

 88,20 м1   
     
Поправка и нивелисање постојећих олучних 
вертикала према пројектованој нивелети. Обрачун 
по комаду. 

    

 17,00 ком   
     
Затварање дилатација у бетонском коловозу 
фугизолом. 

    

 40,00 м1   
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Справљање и машинско уграђивање асфалтног 
слоја  AБ8 од 3  - 5 цм  од кречњачког агрегата 
преко постојећег бетона, и преко претходно 
уграђеног битоносећег слоја. Цена обухвата : 
справљање са набавком материјала , уграђивање и 
збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој може 
се полагати на подлогу која је сува и није смрзнута. 
Пре почетка радова подлога треба да је добро 
очишћена, издувана компресором и наспрскана 
емулзијом. ( у цену је урачунат транспорт агрегата 
возилом носивости од 25т од изворишта до 
асфалтне базе 130 км. , и транспорт асфалтне масе 
до места уградње 70 км.) 

    

 36,05 т   
     
Справљање и машинско уграђивање битоносећег 
слоја  БНС22 у слоју од 7 цм од кречњачког 
агрегата преко туцаничке подлоге. Цена обухвата : 
справљање са набавком материјала , уграђивање и 
збијање асфалтне мешавине. Асфалтни слој може 
се полагати на подлогу која је сува и није смрзнута. 
Пре почетка радова подлога треба да је добро 
очишћена, издувана компресором и наспрскана 
емулзијом. ( у цену је урачунат транспорт агрегата 
возилом носивости од 25т од изворишта до 
асфалтне базе 130 км. , и транспорт асфалтне масе 
до места уградње 70 км.) 

    

 22,66 т   
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Рушење постојећег паркинг простора од растер 
плоча и носећих слојева, у дебљини од 20цм, са 
утоваром порушеног и ископаног материјала и 
транспортом на депонију до 5 км. 

    

 330,00 м²   
     
Набавка, транспорт и уградња растер плоча 
60x40x10 на нивелационом слоју од дробљеног 
каменог агрегата фракције од 4-8 мм дебљине 
слоја д= 4 цм.  

    

 154,45 м²   
     
Уградња постојећих растер плоча 60x40x10 
(коришћење растер плоча из позиције 15.) на 
нивелационом слоју од дробљеног каменог 
агрегата фракције од 4-8 мм дебљине слоја д= 4 
цм.  

    

 154,45 м²   
     
Вађење  баштенских ивичњака око постојећег 
паркинг простора  (слагање на зеленој површини и 
транспорт на локацију коју одређује инвеститор), са 
рушењем бетонске подлоге, утоваром шута и 
превозом до депоније до 5 км. 

    

 71,20 м1   
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 Набавка и уградња сивих бетонских ивичњака 
12/18 на слоју бетона.На тампону се поставља 
бетонска подлога МБ15 и на њу се постављају 
ивичњаци са спојницом од око 6-7 мм. По 
постављању ивичњака на пројектовану коту, 
обрађују се задњи делови ивичњака бетоном MБ15 
у циљу што бољег положајног учвршћивања 
ивичњака и затим се заливају спојнице цементним 
малтером са кружном обрадом спојница. 

    

 75,00 м1   
     
Нивелисање постојећих шахтова на пројектовану 
нивелету, пуном опеком или бетонским прстеном 
МБ20,а у свему у договору са надзорним органом. 

    

 3,00 ком   
     
Набавка ,транспорт и уградња префабрикованог 
бетонског канала 28x29x100 , са поцинкованом 
решетком 27x100 (ауто) на слоју бетона МБ15. 

    

 60,00 м1   
     
Уређење зелене површине растреситим слојем 
хумуса дебљине д=15цм, претходно ископаног и 
депонованог на градилиште. 

    

 56,00 м²   

   
  

Свега радови 

  

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

  

   
  

 I СТАМБЕНА ЗГРАДА 2 
  

  
II УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА 

  
  

УКУПНО 
  

  
УКУПНО СА ПДВ-ОМ 
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         САГЛАСАН ПОНУЂАЧ 
 
      м.п.  __________________________________ 
           Потпис овлашћеног лица 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке извођења завршних грађевинско занатских радова на инвестиционом одржавању 
вишепородичне стамбене зграде у Вршцу, ул.Жарка Зрењанина 89-Л2, број набавке 404-60/2017-
IV-02, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико 
понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача. 
 Образац копирати у потребном броју примерака. 
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач____________________________ у поступку јавне набавке извођења завршних 
грађевинских  радова на инвестиционом одржавању вишепородичне стамбене зграде у 
Вршцу , ул.Жарка Зрењанина 89-Л2, број набавке 404-60/2017-IV-02, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        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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 ТРОШКОВИ 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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ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:______________________________________________________________ 

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА:___________________________________________________________ 

 
 

 

И З Ј А В А 

 
 
 
Изјављујем да у потпуности прихватам услове из позива за доставу понуде и конкурсне 
документације за јавну набавку извођења завршних грађевинско-занатских радова на 
инвестиционом одржавању вишепородичне стамбене зграде у Вршцу, ул. Жарка Зрењанина 89-
Л2,број набавке 404-60/2017-IV-02. 
 
 
 
У ______________________ 
 
Дана____________________ 
 
 
 
 

     ПОНУЂАЧ: 
 

        _______________________________  
            

             (Име и презиме овлашћеног лица-читко написати) 
                                               
 

                        ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

         
                М.П 

                ____________________________________ 
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(Назив и адреса понуђача) 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 
Изјављујемо да у понуди за јавну набавку извођења завршних грађевинско-занатских радова на 
инвестиционом одржавању вишепородичне стамбене зграде у Вршцу , ул.Жарка Зрењанина 89-
Л2 ,број набавке 404-60/2017-IV-02.не учествујемо са подизвођачима. 
 
 
Датум: _______________        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 

 

Потпис одговорног лица 
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____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

(Назив и адреса понуђача) 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
За делимичну реализацију јавне набавке извођења завршних грађевинско-занатских радова на 
инвестиционом одржавању вишепородичне стамбене зграде у Вршцу, ул.Жарка Зрењанина 89-
Л2, бр.набавке 404-60/2017-IV-02 ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 
 
Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА ПОЗИЦИЈА КОЈУ ИЗВРШАВА 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9  
 

 

10  
 

 

 
Датум: _____________        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

М.П.  
Потпис одговорног лица 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

(Назив и адреса понуђача) 
 
 

ИЗЈАВА 
О ИСПУЊАВАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА 

 
 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у 
поступку јавне набавке извођења завршних грађевинско занатских радова на инвестиционом 
одржавању вишепородичне стамбене зграде у Вршцу, ул.Жарка Зрењанина 89-Л2,бр.набавке 
404-60/2017-IV-02 из члана 77. Закона о јавним набавкама, односно да поседујемо техничке 
капацитете потребне за извршење предметне јавне набавке набавке и да прилажемо доказе 
таквој тврдњи. 
 
 
Напомена: 
Наручилац може у сваком тренутку проверити технички капацитет сходно ЗЈН и извршити 
проверу дате изјаве.  
 
 

 
 
 
                
 
 
 
 

 Датум:____________                                                                             Потпис овлашћеног лица 

Место:____________              _________________________ 

 (М.П) 
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Република Србија  
АП Војводина 
Град  Вршац 
Број: 404-60/2017-IV-02 
Трг победе 1 
             

 
МОДЕЛ  

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 
ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ И УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У ВРШЦУ ул. ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА 89-ЛАМЕЛА 2 
 
 

Уговор закључен дана: _________________ између: 
 
ГРАД ВРШАЦ, Трг победе 1, Вршац, ПИБ 100912619; МБ 8267944; рачун отворен код РУЈП: 840-
14640-52; кога заступа Градоначелник Драгана Митровић као наручилац  (у даљем тексту: 
Наручилац/корисник услуге), са једне стране 

 
2. _______________________________________ са седиштем ______________број _____ ПИБ 
_____________, МБ ______________  рачун број ____________________ отворен код 
_______________ кога заступа ________________________ као извођач радова (у даљем тексту 
Извођач радова) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
        Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача) 
 
 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 Предмет овог уговора је извођење грађевинско-занатских радова на инвестиционом 
одржавању вишепородичне стамбене зграде и уређење дворишта исте која се налази у Вршцу 
ул.Жарка Зрењанина 89- Ламела 2, саграђена на катастарској парцели број 7711/1 уписана  у 
лист непокретности број 13963 К.О. Вршац а све у складу са предмером радова и усвојеној 
понуди Извођача радова заведеној под бројем  ___________ од _____________. године, која је 
саставни је део овог Уговора. 
 Радови ће се изводити у  2016.и 2017 години када то временске прилике дозволе, у свему 
према Предмеру радова из Позива за давање понуда по врсти и количини из понуде број 
___________ од  __________. године. 
 

 
Члан 2. 

Извођач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као група понуђача, 
изврши радове из члана 1. овог уговора. 

У случају да Извођач за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче, 
одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио. 

Уколико Извођач наступа као овлашћени представник групе понуђача, чланови групе су 
неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорних послова. 
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У складу са Понудом, Извођач ће реализацију Уговора делимично поверити 
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________( навести назив и седиште сваког 
ангажованог подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је Извођач у Понуди наступио 
са подизвођачем /има, односно као група понуђача), и то за послове–делове понуде 
_____________________________________________________.   
 Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. 

 
 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да укупно уговорена вредност радова из члана 1. овог 
уговора износи ________________________________динара, без урачунатог ПДВ, односно 
_______________________________ динара, са урачунатим ПДВ. 
 Уговорене јединичне цене, дате у понуди Извођача ( Образац структуре цене ) су фиксне 
и не могу се мењати током трајања овог Уговора. Образац структуре цене је саставни део овог 
Уговора. 
 Уговорена цена садржи све трошкове материјала, потребне опреме, радне снаге, 
дневнице радника и евентуалне трошкове смештаја, као и све друге неспецифичне и остале 
додатне трошкове. 

Трошкови ПДВ, падају на терет Наручиоца, у складу са Правилником о изменама 
Правилника о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату 
вредност ( «Сл.гласник РС» бр. 85/15, од 14.10.2015.год.). 
 
 

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу радова врши на следећи начин:  

Аванс искључен, те се исти не уговара. 
По испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, уз важећа 

средства финансијског обезбеђења, у року до 45 дана од дана службеног  пријема оверене 
ситуације.  
 Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених 
радова без ПДВ.  
 Коначно обрачунату цену наручилац се обавезује да плати извођачу у року од осам дана 
од дана примопредаје извршених радова (објекта), односно од дана сачињавања коначног 
обрачуна. 
 
 

Члан 5. 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, 

листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме, 
динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења 
у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, с тим да се у 
супротном неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.  

Надзорни орган пре овере привремене ситуације дужан је да прегледа грађевинску књигу 
и да упореди податке из те књиге и привремене ситуације ради усклађивања података. 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, 
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.  

 
 

      Члан 6. 
Рок за извођење предметних радова је ______календарских дана од дана увођења у 

посао од стране Наручиоца. 
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Извођач је обишао локацију на којој ће се изводити радови дана_______2017. године. 
Извођач се обавезује да радове започне одмах по закључивању уговора. 
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да 

је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за 

градњу, 
- да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту, 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања 
горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 

 
 
         Члан 7.  
Извођач ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима: 
- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова, 
- више силе и ванредних догађаја који се нису могли предвидети. 

 
Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног 

рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је 
Извођач дужан да поднесе писани детаљно образложени захтев за продужење рока. 

 
 
 
         Члан 8.  
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка 

радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и 
Наручиоца. 

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак 
радова без писане сагласности стручног надзора односно коначне сагласности Наручиоца. 

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 

 
 
         Члан 9. 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису 

обухваћени, а који се морају извести. 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису 

нужни за испуњеност уговора. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних 

радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и 
Наручиоца. 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о 

извођењу додатних радова. 
Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче 

право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором. 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
 
         Члан 10. 
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза 

Извођача а нарочито да: 
- врши контролу извршења радова према пројектној документацији 
- врши контролу квалитета изведених радова, 
- врши контролу уписа података у грађевински дневник, 
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- прати одржавање уговорених рокова, 
- непосредно учествује у поступку примопредаје радова, 
- да је извођач прибавио материјалe са одговарајућим атестом сходно законским 

прописима; 
 

  
        Члан 11. 
Гарантни рок за изведене радове је ___________, рачунајући од дана примопредаје 

радова. 
Гарантни рок за уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача, 

рачунајући од дана примопредаје радова. 
У току гарантног рока Извођач је дужан да на свој терет отклони све недостатке на 

изведеним радовима који су настали услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у 
погледу квалитета материјала и радова.  

 
 
         Члан 12. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 

прописима, техничком документацијом и овим уговором, а да по завршетку радова изведене 
радове преда Наручиоцу. 

У случају да Наручилац утврди евентуалне неправилности или недостатке у погледу 
извршених радова, Извођач је дужан да исте отклони у року од 5 дана од дана пријема 
рекламације од стране Наручиоца. 

 
 
           Члан 13. 
Примопредаја извршених радова (објекта) врши се од стране лица које споразумно 

образују Наручилац и Извођача радова. Поступак примопредаје извршених радова започиње 
када Извођач радова обавести Наручиоца да су сви уговорени радови завршени и када се 
изврши технички преглед, у складу са прописима којима се уређује изградња објекта. 

О примопредаји радова се саставља записник који садржи све потребне податке од 
значаја за уредно и квалитетно извршење радова који су предмет овог уговора, у складу са овим 
уговором, као и датуме почетка поступка примопредаје и окончања тог поступка. 

Записник потписују представници Наручиоца, Извођача радова као и стручни Надзор. Ако 
неко од чланова представника одбије да потпише записник, то се мора констатовати у записнику 
уз навођење разлога због којих је потписивање записника одбијено. Уз записник представници 
уговорних страна састављају извештај са предлогом да ли су се стекли услови за примопредају 
објекта или не и достављају их овлашћеним лицима Наручиоца и Извођача радова.  

Примопредаја се сматра извршеном када одлуку о томе донесу овлашћени органи 
Наручиоца и Извођача радова. 

 
 

  Члан 14. 
Извођач се обавезује да ће при закључивању уговора за набавку радова на 

инвестиционом одржавању, Наручиоцу  предати бланко соло потписану и печатирану 
регистровану меницу за  добро извршење посла, са меничним овлашћењем које ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 15 дана дуже од 
уговореног рока за реализацију уговора.. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
  Извођач се обавезује да најкасније у тренутку примопредаје предмета јавне набавке 
преда наручиоцу бланко соло потписану и печатирану регистровану меницу  за отклањање 
недостатака у гарантном року, са меничним овлашћењем које ће бити са клаузулама: 



Страна 59 од 61  

безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у 
висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана 
дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
у случају да изабрани понуђач се не одазове односно не изврши обавезу отклањања 
недостатака у гарантном року. 

Наручилац ће реализовати меницу уколико понуђач са којим је закључен уговор  не изведе 
радове у складу са захтевима Наручиоца дефинисаним у Позиву за давање понуда, односно у 
року за уклањање недостатака у складу са захтевима из предмера радова и усвојене понуде 
понуђача/добављачa и Записника о уоченим недостацима. 

Меница као гаранција за уклањање недостатака у гарантном року може да се наплати 
уколико извршилац не извршава или неблаговремено или неуредно извршава своје уговорне или 
законске обавезе у вези са закљученим уговором, ако не поступа по примедбама или позивима 
наручиоца у вези са датим гаранцијама за изведене радове или својим понашањем у вези са 
предметним уговором причини штету. 

 
 

        Члан 15. 
Извођач се обавезује да у току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих 

инсталација на градилишту и да у случају оштећења истих, о свом трошку изврши квалитетно и 
правовремено довођење у првобитно стање. 

Извођач се обавезује да предузме све потребне мере за сигурност радника, пролазника, 
градилишта, опреме, материјала, суседних објеката и околине, све време, од увођења у посао до 
потписивања записника о примопредаји радова. 

Извођач се обавезује да сноси све трошкове штета која настану према трећим лицима и 
објектима као и штету на објекту у изградњи, који настану његовом кривицом. 

 
 
       Члан 16. 
У случају неиспуњења, несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна 

износи  до 10 % од укупне уговорене вредности набавке. 
Уколико Извођач који је на основу одлуке о додели уговора закључио уговор са 

Наручиоцем, не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да наплати уговорену 
казну у висини 0,3% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан 
износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
 
 

Члан 17.  
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 радних дана, као и ако Извођач 
не изводи радове у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога 
прекине са извођењем радова; 

- у случају негативне евалуације квалитета изведених радова одређених овим уговором 
- уколико изршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла као 

и да Извођач није поступио по примедбама стручног надзора; 
- уколико Извођач радова набавља и поставља неатестиране  материјале;  
- на било који други начин грубо крши одредбе овог Уговора. 
-  

          
Члан 18. 

Пре упућивања изјаве о раскиду уговора, свака страна је обавезна да другу страну 
писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора, те да остави 
примерени рок за извршавање уговором прихваћених обавеза. 
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У случају да ни наком примереног рока из претходног става позвана страна не изврши 
своје обавезе, упућује се отказ, без остављања рока. 

Раскид Уговора не ослобађа ниједну срану од испуњења својих уговором прихваћених 
обавеза до дана раскида Уговора.  

 
 
     Члан 19. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 

другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 
 
 
      Члан 20.  
На сва питања, која нису регулисама овим Уговором, примењиваће се одредбе  Закона о 

облигациониом односима, Закона о планирању и изградњи објекта, као и одредбе Посебних 
узанси о грађењу. 

 
 

 Члан 21. 
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог уговора, уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако не буде могуће, 
пристају на надлежност стварно надлежног суда у Вршцу. 

 
 
 
               Члан 22. 
Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- Понуда Извођача број _____________ од __________. године  
- Предмер и образац структуре цене. 

 
 
 

         Члан 23. 
 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (три) 
примерака за своје потребе а Извођач радова 2 (два).  
 
 
           И З В О Ђ А Ч                     Н А Р У Ч И Л А Ц 
 
________________________     __________________ 
 
________________________     __________________ 
М.П.        М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз 
понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  
 
 

Назив понуђача:  
 

Седиште и адреса понуђача:  
 

Матични број:  
 

Шишфа делатности  
 

ПИБ:  
 

Овлашћено лице за потписивање 
уговора 

 
 

Телефон  
 

Емаил адреса  
 

Место и датум:  
 

 
 
ПОНУЂАЧ _________________________________________изјављује да је остварио увид «на лицу 
места» и увид у техничку документацију ради подношења понуде за јавну набавку радова - 
___________________________________________________________________________________. 
и стекли увид и све информације које су неопходне за припрему понуде.  
 
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада видљиви, не 
могу бити основ за било какве накнадне промене у цени или друге захтеве. 
 
 
У _____________ 

 

Дана___________2017. годин   

 
М.П.       Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА  

      
                             ________________________  

 
 
                                                                           

М.П.       Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА   
 

                                      
                                               _______________________________________ 
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