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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ЈАВНА НАБАВКА  

 

  РЕКОНСТРУКЦИЈА БАРАКЕ – ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА МИТРОВЦУ 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 25/2018 
 
 
 
 
 

 Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуда: 24.09.2018. године до 11 сати 

Јавно отварање понуда 24.09.2018. године у 12 сати 

 
 
 

 
 
 

 
Бајина Башта 

август, 2018. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 25/2018, деловодни број 856/1 од 14.08.2018. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку, 25/2018 деловодни број 856/2 од 14.08.2018. 

године припремљена је: 

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Реконструкција бараке – 

планинарски дом на Митровцу 

ЈН бр. 25/2018 
 

Конкурсна документација садржи: 

 
 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

 

I 

 

Општи подаци о јавној набавци 

 

3. 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

5. 

 

III 

 

Техничка документација и планови 

 

12. 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

25. 

 

V 

 

Критеријуми за доделу уговора 

 

34. 

 

VI 

 

Обрасци који чине саставни део понуде 

 

35. 

 

VII 

 

Модел оквирног споразума 

 

73. 

 

VIII 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

89. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ЈП ''Национални парк Тара'' 

Адреса: Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта 

Интернет страница: www.nptara.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 бр. 25/2018  су радови – Реконструкција бараке – планинарски 

дом на Митровцу, ознака из ОРН: 45200000 – Радови на објектима или деловима објеката 

високоградње и нискоградње.  

 

4. Партије 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

5. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем. 

 

Важење оквирног споразума : до 31.12.2018.године 

 

6. Контакт (лице или служба) 
 

Радан Јањић– Референт за контролу, анализу, градњу и одржавање. 

Ана Јовановић– Службеник за јавне набавке  

Тел/факс: 031/863-644 

 

Комуникација у поступку се одвија писаним путем: поштом и електронском поштом, 

радним данима у току радног времена наручиоца, као и објављивањем од стране 

наручиоца (члан 20. ЗЈН).   

 

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван 

радног времена наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.  

 

Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да 

учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 

http://www.nptara.rs/


Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.25-2018 4/100 

  

 

 

 

5. Начин подношења понуде и рок   
  

Понуђач подноси понуду лично или путем поште.   

Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда стигне на 
Писарницу наручиоца до 24.09.2018. године до 11.00 сати, на адресу: ЈП“Национални 
паркл Тара“, Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта .   

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом.  

 

6. Место, време и начин отварања понуда  
  

Отварање понуда биће одржано 24.09.2018. године у 12 сати, на адреси:  

ЈП“Национални паркл Тара“, Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта .   

 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача дужни су да комисији 

за јавну набавку предају писана пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за 

учешће у поступку отварања понуда.  

  

Значење појмова који су коришћени у изради ове конкурсне документације одређено је 

чланом 3. ЗЈН.  
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА , 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

- ФАЗА 1 - 

 

Објекат: Реконструкција Планинарског дома Митровац 

Локација: Тара – Митровац, кат. парцела бр. 876/1 КО Перућац 

Инвеститор: ЈП Национални парк "Тара“ - Бајина Башта 

 

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ 

 

Постојећи објекат Планинарски дом, налази се на Митровцу на Тари, на кат. 

парцели број 876/1 КО Перућац, општина Бајина Башта, у границама Националног парка 

Тара, на подручју које је Просторним планом дефинисано као грађевинско подручје и 

налази се у III степену заштите. 

            

Објекат се налази у непосредној близини новоизграђених, односно реконструисаних 

објеката Лугарница и Визиторски центар, као и објекта Ловачки дом. Објекат се налази 

на терену у благом паду и са једне стране приступа на саобраћајницу Перућац – 
Митровац – Заовине. 

Спратност објекта је Су+Пр+По. 

Габарит објекта је: у сутерену 4.94м x 10.49м, а у приземљу и поткровљу објекта је: 38.95 

м x 10.49 м+ 3.00 м x9.25 м. 

Постојећи објекат грађен је у масивном систему градње са спољашњим зидовима од 

опеке д=30 цм. Преградни зидови су од опеке д=12 и 7 цм или дрвене сендвич преграде 

обложене ламперијом. 

Темељи објекта према цртежима постојећег стања, достављених од стране инвеститора 

су од камена. 

Фасада објекта је обложена дрвеним полуоблицама д=10 цм. 

Под на тлу је бетонски. Међуспратна конструкција изнад сутерена је полумонтажна 

таваница д=20 цм, а такође и међуспратна таваница изнад дела приземља где се 

поткровље користи. Међуспратна таваница изнад осталог дела приземља према тавану 

је дрвена међуспратна конструкција која се састоји од дрвених греда, са доње стране 

трска и малтер, а на таванском простору блато. 

 

Кровна конструкција је дрвена и састоји се од рогова, венчаница, рожњача, стубова, 

греда и косника. Објекат је денивелисан са разликом у висини подова од 34 цм. Чиста 

висина сутерена је х= 2.70 м, приземља х=2.97 и 2.7 м. 
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НОВОПРОЈЕКТОВАНИ ОБЈЕКАТ 

 

КОНЦЕПЦИЈА ОБЈЕКТА 

 

Спратност објекта се задржава Су+Пр+По ( сутерен + приземље + поткровље ), стим што 

се сада и тавански простор користи као корисни простор. 

 

Габарит објекта се задржава: у сутерену 4.94м x 10.49м, а у приземљу и поткровљу 

објекта је 38.95 м x 10.49 м+ 3.00 м x9.25 м Преглед површина по етажама: 

 

Сутерен: 

Пнето= 38.98 м², Пбруто= 51.82 м². 

 

Приземље: 

Пнето= 392.48 м², Пбруто= 448 м². 

 

Поткровље: 

Пнето= 352.90 м², Пбруто= 434.34 м². 

 

Пнето укупно= 784.36 м²  

Пбруто укупно= 934.16 м². 

 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА ПО ЕТАЖАМА 

 

Сутерен: У сутерену објекта је предвиђена котларница, као и просторија за смештај 

огрева која је у непосредној вези са котларницом. Такође се врши дислоцирање димњака 

котларнице, два димњака се сада постављају поред нове котларнице. Просторија за 

смештај огрева је доступна интерном саобраћајницом и има независан улаз. Врата у 

сутерену између појединих просторија су противпожарна према описима датим у 

шемама браварије. Чиста висина етаже је 2.62 м. Све просторије се вентилирају 

природним путем прозорским отворима. 

 

Приземље: У приземљу објекта смештене су следеће просторије: улазни трем са 

ветробраном, степенишни простор, ходник/рецепција, канцеларија, мушки и женски ВЦ 

са предпростором, конференцијска сала и дневни боравак, кафе бар, ходник за магацин, 

кухињу, гардеробу са купатилом, собу са купатилом, вешерницу са купатилом, 

канцеларију и трем. Чиста висина етаже је 3.00 м. Све просторије се вентилирају 

природним путем прозорским отворима. 

 

Поткровље: У поткровљу објекта смештена су три апартмана и девет соба. У простору 

поткровља смештене су и заједничке просторије ходник, остава за спремачицу  као и 

ВЦ. Чиста висина етаже је 2.60 м, поткровље има парапетни зид висине 1.60 м. 
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КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ 

Постојећи конструктивни зидови, д=30 цм, објекта се задржавају као и постојеће 

полумонтажне таванице. Унутрашњи преградни зидови, где је то потребно, се уклањају. 

Постојећи темељи се задржавају и додају се две темељне траке. Дубина фундирања је 80 

цм од најниже коте терена. 

На делу  објекта у приземљу , изнад кога се поставља полумонтажна таваница, због 

смањења распона између спољашњих носећих зидова поставља се ред АБ стубова 

димензија 25/25 цм међусобно повезаних АБ гредама и серклажима чије су димензије 

дате у статичком прорачуну. 

Темељи испод овог реда стубова су тракасти пресека 60/50 цм. Дубина фундирања је 100 

цм испод најниже коте постојећег терена. 

Постојеће дрвено степениште које води у поткровље се уклања, а за вертикалну 

комуникацију се изводи армирано бетонско степениште са газиштима дим. 29/18 цм. 

У поткровљу објекта изводи се назидак висине 1.60 м од гитер опекарског блока д=25 

цм. Зидови око степеништа су такође од гитер опекарског блока д= 25 цм. У поткровљу 

објекта изводе се армирано бетонски вертикални серклажи и стубови дим. 25/25 цм 

међусобно повезани армирано бетонским серклажима и гредама. 

Спољни зидови сутерена су од бетонског блока, док су спољашњи зидови приземља од 

гитер опекарског блока д= 25 цм. 

Међуспратна конструкција изнад приземља где се врши замена дрвене конструкције је 

полумонтажна типа "ферт" д= 20 цм, као и међуспратна конструкција изнад сутерена 

дограђеног дела. 

Димњак котларнице се изводи од готових елемената типа "шидел" димензија 48/48 цм  

Кровна конструкција је дрвена од рогова 10/14 цм, венчаница 14/14 цм, рожњача 14/14 

цм, клешта 2x6/12 цм, стубова 14/14 цм, стубова трема 20/20 цм и рожњача 20/14 цм. 

 

 

СПОЉНИ ЗИДОВИ И ОБРАДА 

Постојећи спољашњи зидови од опеке и камена се задржавају. 

Нови спољни зидови се изводе од гитер опекарског блока д= 25 цм и бетонског блока д= 

25 цм. 

Зидови се термички штите термоизолационим плочама камене вуне, преко плоча наноси 

се слој грађевинског лепка, утискује се по целој површини стаклена мрежица и наноси 

завршни слој грађевинског лепка и фасадом типа "бавалит", као и фасадном облогом од 

талпи.  

Дрвене талпе се прикивају на дрвене гредице дим. 5/8, које су анкероване на зид. Између 

гредица је постављена термоизолација. На ивицама фасадних зидова постављају се 

дрвене даске ширине 16 цм. Дрвени делови фасаде завршно се боје два пута "садолином" 

у тону по избору пројектанта.  

Спољашњи фасадни зидови сутерена се облажу каменим плочама преко рабицираног 

цементног малтера. 
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СПОЉНА СТОЛАРИЈА 

Спољна столарија – прозори се израђују од квалитетног храстовог дрвета прве класе. 

Стакло је термоизолационо двослојно 4+12+4мм. Столарију снадбети потребним оковом 

и рукохватима у свему према шемама столарије. 

Спољна врата су двокрилна дрвена пуна полузастакљена, од првокласне и суве храстове 

грађе. 

 

ИЗОЛАЦИЈА 

Фасадни зидови се термички штите термоизолационим плочама камене вуне, преко 

плоча наноси се слој грађевинског лепка, утискује се по целој површини стаклена 

мрежица и наноси завршни слој грађевинског лепка и фасадом типа "бавалит", као и 

фасадном облогом од талпи.  

 

КРОВ 

Кров је сложени вишеводни. Изнад прозора поткровља формирају се кровне баџе. 

Кровна конструкција је дрвена од рогова, венчаница, рожњача, кљешта и стубова. 

Кровни покривач је бибер цреп преко кровне летве и ОСБ оплате д= 15 мм закуцане 

преко рогова. 

 

1. Врста радова  
  

Грађевински и грађевинско-занатски радови на реконструкцији.  

  
2. Техничке карактеристике радова  
  

Предметни радови морају бити изведени према опису, цртежима, количинама и 

техничким спецификацијама наведеним у Обрасцу структуре понуђене цене (образац 2) 

- Предмер и предрачун радова.   

  
3. Квалитет радова  
  

Понуђач је дужан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са Обрасцем 

структуре понуђене цене (образац 2) - Предмер и предрачун радова, поглављем II 

Техничка спецификација, Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, 

бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и 

„Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља), Законом о планирању и изградњи 

(“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 

– одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), Посебним узансама 

о грађењу („Службени лист СФРЈ“, број 18/77) и другим важећим прописима, 

стандардима и техничким нормативима који се односе на предметне радове.  

 
4. Количина и опис радова  
  

Видети Образац структуре понуђене цене (образац 2) - Предмер и предрачун радова. 
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Понуђач је дужан да структуру понуђене цене (образац 2) - Предмер и предрачун радова 

достави у штампаном облику. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши 

исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 

поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, 

меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских 

грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  
  

Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да 

поступи по свим примедбама наручиоца, стручног надзора одређених од стране 

наручиоца, на количину и квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређаја и 

опреме. Такође, дужан је да достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла 

(на начин и у складу са моделом уговора и конкурсном документацијом), којом гарантује 

наручиоцу за квалитет уграђених материјала, елемената и опреме, као и за квалитет 

радова, а која може бити активирана уколико дође до недостатака приликом извођења 

радова које извођач неће или није у могућности да отклони по другом писаном позиву 

наручиоца, односно ако у року од три дана, од другог писаног позива наручиоца, не 

приступи отклањању недостатака. Меница мора бити у висини од 10% од уговорене цене 

без ПДВ-а.   

  
6. Рок извршења  
  

Рок за извођење радова износи 75 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао 

добављача од стране Наручиоца. Понуђач је дужан да уз понуду достави Динамички 

план извођења радова у ком је дужан да табеларно прикаже све рокове за појединачне 

фазе и активности у извођењу радова, појединачно по календарским данима.   

 

Динамички план је дефинисан из два дела, и то : 

1. Рушење ______ ( број календарских дана ) календарских дана 

2. Остали радови _______ ( број календарских дана ) календаских дана. 

 
7. Место извршења  
  

Митровцу на Тари, на кат. парцели број 876/1 КО Перућац, општина Бајина 

Башта, у границама Националног парка Тара, на подручју које је Просторним планом 

дефинисано као грађевинско подручје и налази се у III степену заштите. 

   
8. Гарантни рокови  

 
За изведене радове важи гарантни рок од две године од дана примопредаје објекта, ако 

за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. За уграђене материјале, елементе, 

опрему и уређаје важи гарантни рок произвођача, који тече од дана примопредаје објекта. 

Понуђач је дужан да обезбеди бланко сопствену меницу за период важења гаранције, 

плус 30 дана. Меница мора бити у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. Понуђач 

је дужан да уз понуду достави и менично писмо, а приликом примопредаје објекта, и 

саму бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року са роком 
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важења 30 дана дужим од гарантног рока (све на начин и у складу са моделом уговора и 

конкурсном документацијом).  

    
9. Полисе осигурања  
  

Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву о достављању: полисе осигурања објекта 

у изградњи, полисе осигурања лица радно ангажованих на објекту, полисе осигурања од 

одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица и полисе осигурања од 

професионалне одговорности извођача. Понуђач је дужан да у року од пет дана од дана 

закључења уговора о јавној набавци, а пре увођења у посао, наручиоцу достави: полису 

осигурања објекта у изградњи и лица радно ангажованих на објекту, полису осигурања 

од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица и полису осигурања од 

професионалне одговорности извођача.  

  
10. Обилазак локације и увид у техничку документацију  
  

Обилазак локације и увид у техничку документацију је обавезан. Могуће их је извршити 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а по слању захтева 
наручиоцу путем електронске поште на адресе: radan.janjic@nptara.rs и 

ana.jovanovic@nptara.rs, након чега ће заинтересовано лице бити обавештено о датуму и 

времену обиласка, односно увида.  

 

Обилазак локације и увид у техничку документацију на адреси Митровцу на Тари, на 

кат. парцели број 876/1 КО Перућац, општина Бајина Башта, у границама Националног 

парка Тара, на подручју које је Просторним планом дефинисано као грађевинско 

подручје и налази се у III степену заштите  

 

Обилазак локације и увид у техничку документацију може да изврши само овлашћени 

представник заинтересованог лица, који је дужан да представнику наручиоца преда 

пуномоћје за обилазак локације и пуномоћје за увид у техничку документацију (на 

меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатом оверено).   

 

Заинтересовано лице се обавезује да детаљно проучи ову конкурсну 

документацију, посебно у њеном техничком делу, и упореди је са стањем на терену, а 

евентуалне примедбе достави наручиоцу на разматрање на начин одређен у поглављу 

VIII.  

 

При извршењу радова извoђач је дужан да се придржава законских, техничких прописа 

и стандарда који регулишу ову врсту радова.  

Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор који ће вршити надзор и контролу. 

 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених радова, односно 

неизвршавању обавеза у договореном року, недостатак ће се записнички констатовати, а 

у случају штете, Извођач је исту дужан надокнадити Наручиоцу. 

Понуђач је дужан да при пружању радова користи материјале доброг квалитета у складу 

са важећим стандардима. 

 

mailto:radan.janjic@nptara.rs
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Наручилац ће појединачне набавке, дефинисане оквирним споразумом, реализовати 

закључивањем појединачних уговора о јавној набавци, уз прецизан Предмер и предрачун 

радова за потребне количине.  

Наручилац задржава право да набавку реализује у мањем или већем обиму у зависности 

од својих конкретних потреба, максимално до износа процењене вредности предметне 

јавне набавке, а у складу са условима и ценама предвиђеним оквирним споразумом. 

  

Обавезе изабраног Понуђача су: 

 

 у циљу несметаног и безбедног функционисања рада постојеће котларнице ( која 
се налази у приземљу објекта), извођач је дужан да на захтев наручиоца усклади 

динамику рушења и осталих радова. У оквиру котларнице нема додатних радова;  

 понуђач је у обавези да пружа радове у складу са техничким спецификацијама и 

структуре понуђене цене (образац 2) - Предмер и предрачун радова; 

 понуђач је дужан да о свом трошку изврши поправке и накнади сву штету 
оштећеној страни и наручиоцу, коју проузрокује приликом пружања радова, без 

обзира на степен кривице (на земљишту, путевима, објектима, инсталацијама, 

сигнализацији, осталим непокретним и покретним стварима и др.).  
 

Изабрани Понуђач је дужан и:  

 да место обављања радова огради и обезбеди одговарајућом сигнализацијом, 

 да место обављања радова уреди тако да се омогући несметан и безбедан пролаз 
пешака и возила и да га обележи, а ноћу тамо где нема јавне расвете, осветли 

места на којима је пролаз дозвољен односно забрањен,  

 да предузме мере за заштиту комуналних објеката (сливника ваздушне 
електричне и телефонске везе и дрвећа) у складу са природом и важношћу 

објеката. 
 

Напомена: У цену обавезно урачунати транспорт машина, материјала, опреме и 

др.  
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.б ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

- да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 

2. 

 

- да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

3. 

- да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

4. 

 

- да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде (чл. 75. ст. 

2. ЗЈН). 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.25-2018 26/100 

  

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким 

и кадровским капацитетом.  

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су 

достављени подаци мора да буде у минималном износу од 30.000.000,00 динара;  

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 

јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Услов:   

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходне 3 

обрачунске године (2015-2017) извео грађевинске и грађевинско занатске радове на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње   ( 

стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти ) у минималном износу од 

30.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном 

износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Услов: 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 

следећом техничком опремом: 

 

- Лако доставно возило комада 1 

- Комбинована машина комада 1 

- Камион кипер комада 1 

- Цеваста или рамовска фасадна скела 500,00м²  
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Услов:   

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 10 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 - који ће решењем бити 

именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

 

5. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

Обилазак локације је обавезан и увид у техничку документацију за понуђаче како би 

понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку 
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документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему 
прихватљиве понуде.  

Обилазак локације је могуће извршити најкасније 7 дана пре дана истека рока за 

подношење понуда, а по слању захтева наручиоцу путем електронске поште на адресу: 

radan.janjic@nptara.rs и ana.jovanovic@nptara.rs, након чега ће заинтересовано лице 

бити обавештено о датуму и времену обиласка, односно увида. 

Обилазак локациј и увид у техничку документацију на адреси Митровцу на 

Тари, на кат. парцели број 876/1 КО Перућац, општина Бајина Башта, у границама 

Националног парка Тара, на подручју које је Просторним планом дефинисано као 

грађевинско подручје и налази се у III степену заштите. 

Обилазак локације и увид у техничку документацију може да изврши само овлашћени 

представник заинтересованог лица, који је дужан да представнику наручиоца преда 

пуномоћје за обилазак локације и пуномоћје за увид у техничку документацију ( на 

меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатом оверено).  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4., и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1., 2. 3., 4. и 5., у складу са 

чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 

(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом. 

 
 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. 

 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може 

бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 

 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 
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2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 

Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су 

достављени подаци мора да буде у минималном износу од 30.000.000,00 динара;  
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(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 
јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан. 

Доказ:  

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и 

биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за 

претходне три обрачунске године ( 2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету 

Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити 

Биланс стања и Биланс успеха.  

 

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 

објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне 

банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на 

Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 

 

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге 

по систему простог књиговодства, достављају: 

 

     - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског 

органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 

године. 

     - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. 

 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

     - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Услов:   

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 3 

обрачунске године (2015-2017) извео грађевинске и грађевинско занатске радове на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње   ( 

стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти ) у минималном износу од 

30.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном 

износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

Доказ:  

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са 

рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре у укупном износу од минимум 

30.000.000,00 динара без ПДВ и за најмање један посао у минималном износу од 

10.000.000,00 динара без ПДВ Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити 

све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена. 

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.25-2018 31/100 

  

 

 

 

 
- назив и адреса наручиоца 

- назив и адреса понуђача 

- предмет уговора 

- вредност изведених радова 

- број и датум уговора 

- контакт особа наручиоца и телефон 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 

 

Посебна напомена: 

 

Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац 

посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално 

извео. Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је 

доставити о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе 

понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста 

изведених радова од стране понуђача. 

3. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Услов: 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже 

следећом техничком опремом: 

 

- Лако доставно возило комада 1 

- Комбинована машина комада 1 

- Камион кипер комада 1 

- Цеваста или рамовска фасадна скела 500,00м²  
 

Доказ: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно 

бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим 

датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана 

од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза 

регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије 

саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на 

дан отварања; 

 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 
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Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у 
Конкурсној документацији. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране 

одговорног лица и достављен уз понуду. 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Услов:   

 

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 10 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 - који ће решењем бити 

именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

 

Доказ: 

 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне 

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 

позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

 

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 

послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу 

са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

   

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 

лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им 

одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). 

Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце 

и његовим потписом; 

5. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

Обилазак локације је обавезан и увид у техничку документацију за понуђаче како би 

понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку 

документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему 

прихватљиве понуде.  

Обилазак локације је могуће извршити најкасније 7 дана пре дана истека рока за 

подношење понуда, а по слању захтева наручиоцу путем електронске поште на адресу: 

radan.janjic@nptara.rs и ana.jovanovic@nptara.rs, након чега ће заинтересовано лице 

бити обавештено о датуму и времену обиласка, односно увида. 

Обилазак локациј и увид у техничку документацију на адреси Митровцу на 

Тари, на кат. парцели број 876/1 КО Перућац, општина Бајина Башта, у границама 

mailto:radan.janjic@nptara.rs
mailto:ana.jovanovic@nptara.rs
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Националног парка Тара, на подручју које је Просторним планом дефинисано као 
грађевинско подручје и налази се у III степену заштите. 

Обилазак локације и увид у техничку документацију може да изврши само овлашћени 

представник заинтересованог лица, који је дужан да представнику наручиоца преда 

пуномоћје за обилазак локације и пуномоћје за увид у техничку документацију ( на 

меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатом оверено).  

Заинтересовано лице се обавезује да детаљно проучи ову конкурсну документацију, 

посебно у њеном техничком делу, и упореди је са стањем на терену, а евентуалне 

примедбе достави наручиоцу на разматрање и на начин одређен у поглављу VII 

Доказ: 

Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова 

и извршеном увиду у пројектну документацију (Образац 11. Конкурсне 

документације). 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. 

 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, и то: 

- Доказ из члана 75 став 1. тачка 1) ЗНЈ за понуђаче који су регистровани не 

морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре – www.apr.gov.rs 

 

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. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apr.gov.rs/
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом. 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда понуђача који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 

обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 

путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 

понуђену цену. 

 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
1) Образац понуде (Образац 1) ; 

2) Образац структуре понуђене цене са упуством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

7) Референц листа понуђача о изведеним радовима ( Образац7.); 

8) Потврда о изведеним радовима наведеним у референц листи ( Образац 8.); 

9) Образац за технички капацитет понуђача (Образац 9) ; 

10) Образац за кадровски капацитет понуђача (Образац 10); 

11) Потврда да је представник заинтересованог понуђача обишао локацију и извршио 

увид у техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за 

прихватљиву понуду за јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 25/2018 

Реконструкција бараке – планинарски дом на митровцу ( Образац 11); 

12) Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења ( Образац 12.) ; 

13) Изјава о достављању полисе осигурања  ( Образац 13); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. _______________ од __________________ за јавну набавку радова – 

Реконструкција бараке – планинарски дом на Митровцу , ЈНОП број 25/2018 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  
 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  
 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................  
 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

 

   

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања не може бити дужи 

од 45 дана, од дана пријема 

исправних привремених и 

окончане ситуације. 

Плаћање се врши уплатом на 

рачун понуђача 

  

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок важења понуде не може бити 

краћи од 90 дана до дана 

отварања понуда. 

  

 

 

Рок извршења радова  

 

   

  

Гарантни период 
   

 
Рок извршења:  

  

Рок за извођење радова износи 75 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао 
извођача од стране наручиоца, према Динамичком плану извођења радова који Извођач 
радова доставља уз своју понуду. 

  
7) Место извршења:  

  

Митровцу на Тари, на кат. парцели број 876/1 КО Перућац, општина Бајина Башта, у 

границама Националног парка Тара, на подручју које је Просторним планом дефинисано 

као грађевинско подручје и налази се у III степену заштите. 

    

8) Напомена:  
  

Јединичне цене наведене у Обрасцу структуре понуђене цене (образац 2) - Предмер и 
предрачун радова – су фиксне.  

У цену су укључени сви зависни и уобичајени пратећи трошкови понуђача. Ако 
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их 
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену.  

  

Износ увозне царине у динарима  
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Износ других дажбина у динарима  

  

  

Укупно у динарима  

  

  

  

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у 
овој конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини 
представљају саставни део уговора.  

  

  

Уз Образац понуде прилажем Динамички план извођења радова - Образац 
структуре понуђене цене (образац 2) - Предмер и предрачун радова , у штампаном 
облику.  
  

 

 

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 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ  

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА РАДОВА 

Грађивински и занатски радови за реконструкцију и надоградњу планинарског 

дома на Митровцу у Националном парку Тара 
НАПОМЕНА: 

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, 

транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени 

у Предмер и предрачун радова и техничком опису који је саставни део конкурсне документације, како би 

израда позиције била комплетна. 
 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће: 

Инвеститор обезбеђује депонију. Депонија се налази на највише 5 км од градилишта. 

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта 

до депоније. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар и потребно планирање. 
 

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и 

важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљен материјал мора бити првокласног квалитета.  

 

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предемером наведених ( „или 

одговарајуће“).  

Извођач  је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком опису, техничким условима, 

Предмером и предрачуном радова и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију 

и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа 

обавезе извођење појединих радова, који су предвиђени Предмером и предрачуном радова, а евентуално 

нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради 

по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта. Не обрачунава се и не плаћа посебно 

обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне 

радионице, депоније, и остало.                                                                                                                                                                                                 
            

  ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ЈМ  Kоличина     Цена     дин/м  

1 2 3 4  5  6 

 

01  РУШЕЊЕ 

        

 НАПОМЕНА: У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати и изношење шута из објекта, 

утовар у теретно возило, транспорт до депоније удаљене до 5 км, истовар шута из теретног возила 

уз грубо планирање. 
  У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања и осигурања конструкције да се несметано 

и безбедно могу изводити радови.  
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01-01 Скидање валовитих салонит слемењака 

са крова ( са слемена ), валовитог 

салонита заједно са гредицама 5x8цм, на 

размаку 1м, са крова са чишћењем и 

спуштањем употребљивих салонит 

слемењака, салонита и гредица и предаја 

инвеститору и са одвозом шута на  

депонију удаљену до 5км.  

Обрачун по м² косе пројекције. м²      600,00  

 

x   =  

              

01-02 Демонтажа двоводне кровне 

конструкције распона 12,45 м, система 

двојне столице са 4 стојеће баџе, са 

чишћењем и сортирањем употребљиве 

грађе и предајом инвеститору. Шут 

прикупити и одвести на депонију 

удаљену до 5км. 

Обрачун по м² хоризонталне пројекције. м²      522,00  

 

x   =  

              

01-03 Демонтажа плафонске конструкције која 

се састоји од чамових греда 20x20цм, на 

осовинском размаку 80 цм, упуштеног 

каратавана од чамове даске д=3 цм, 

термоизолације на истом од блата д=8 цм, 

чамове летве 3x5 цм на осовинском 

размаку 15 цм, двоструке трске и кречног 

малтера, са чишћењем и спуштањем 

употребљиве грађе и предаја 

инвеститору. Шут прикупити и одвести 

на депонију удаљену до 5км. м²      420,00  

 

x   =  

              

01-04 Демонтажа фасадне облоге од чамових 

полуоблица, са вертикалним стубовима 

око отвора и на угловима и опшивке 

стрехе ламперијом заједно са 

подконструкцијом од летава 5x5цм на 

размаку око 50цм и термоизолацијом од 

минералне вуне д=5цм са чишћењем 

употребљиве грађе и предајом 

инвеститору. Шут прикупити и одвести 

на депонију удаљену до 5км. 

м²      500,00  

 

x   =  
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01-05 Демонтажа дрвене ограде висине 95цм са 

улаза и терасе од 3 реда чамових даски 

15x2цм са дрвеним стубовима 20x20цм, 

на 1м, са чишћењем и спуштањем 

употребљиве грађе и предајом 

инвеститору. Шут прикупити и одвести 

на депонију удаљену до 5км. м'        36,00  

 

x   =  

              

01-06 Демонтажа дрвених степеника пресека 

20x18цм са газиштем и челом и носећим 

дрвеним носачима по ивици, са 

чишћењем и спуштањем употребљиве 

грађе и предајом инвеститору. Шут 

прикупити и одвести на депонију 

удаљену до 5км. Обрачун по м' 

степеника. м'        20,00  

 

x   =  

              

01-07 Демонтажа дрвеног подеста степеништа 

који се састоји, одозго на доле, од пода од 

даске д=2,2цм дрвених греда 20x20цм на 

осовинском размаку 80цм, упуштеног 

каратавана од даске д=3цм, 

термоизолације на истом од блата-

малтона, д=8цм и ламперије д=2,2цм са 

чишћењем, спуштањем и одвозом шута 

на депонију удаљену до 5км. 
м²          5,00  

 

x   =  

              

01-08 Демонтажа ламперије д=2,2цм са 

унутрашњих зидова заједно са 

подконструкцијом од летава 3x5цм на 

размаку 50-100цм, са чишћењем 

употребљиве грађе и предајом 

инвеститору. Шут прикупити и одвести 

на депонију удаљену до 5км. м²      600,00  

 

x   =  

              

01-09 У свему по опису претходне позиције 

само скидање са плафона. м²        60,00  

 

x   =  

              

01-10 Скидање подова од керамичких плочица 

заједно са подлогом од цем. малтера 

укупне дебљине око 5цм са избацивањем 

и одвозом шута на депонију удаљену до 

5км. 
м²      157,00  

 

x   =  
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01-11 Скидање керамичких плочица са зидова 

који се не руше (са зидова који се руше 

обухваћено је ценом рушења истих) 

заједно са подлогом од цементног 

малтера укупне дебљине око 3цм, са 

избацивањем и одвозом шута на депонију 

удаљену до 5км. 
м²      120,00  

 

x   =  

              

01-12 Обијање кречно продуженог малтера са 

зидова, који се не руше (са зидова који се 

руше обухваћено је ценом рушења истих) 

просечне дебљине 3цм са избацивањем и 

одвозом шута на депонију удаљену до 

5км. 

м²      110,00  

 

x   =  

              

01-13 Рушење унутрашњих преградних зидова 

од опеке д=12цм у продуженом малтеру 

заједно са обостраним продуженим 

малтером или керамичким плочицама 

или комбиновано са једне стране 

продужен малтер са друге стране плочице 

са чишћењем и избацивањем 

употребљиве опеке и предаја 

инвеститору. Шут прикупити и одвести 

на депонију удаљену до 5км. Отвори за 

врата се не одбијају, због рушења АБ 

надвратника - серклажа изнад истих. 
м²      433,00  

 

x   =  

              

01-14 Рушење унутрашњих преградних зидова 

д=7цм у цементном малтеру, а све остало 

у свему по опису претходне позиције. 

м²        10,00  

 

x   =  

              

01-15 Рушење унутрашњих зидова од опеке 

д=20цм и 25цм, у продуженом малтеру, 

заједно са обостраним продуженим 

малтером или керамичким плочицама 

или комбиновано, са једне стране 

продужени малтер са друге керамичке 

плочице, са чишћењем и избацивањем 

употребљиве опеке и предајом 

инвеститору. Шут прикупити и одвести 

на депонију удаљену до 5км. 
м³          9,64  

 

x   =  
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01-16 Рушење димњака од опеке у продуженом 

малтеру заједно са продуженим малтером 

са свих страна, и бетонским стубовима и 

серклажима, са чишћењем и спуштањем 

употребљиве опеке и предајом 

инвеститору. Шут прикупити и одвести 

на депонију удаљену до 5км. 

м³        13,66  

 

x   =  

              

01-17 Рушење лакоармираних бетонских 

димњачких капа са одвозом шута на 

депонију удаљену до 5км. 
          

  а) вел. 80x55x40цм ком.          5,00  
 

x  
 =  

  б) вел. 105x105x65цм ком.          1,00  
 

x  
 =  

              

01-18 Рушење постоља темеља димњака 

грејања од неармираног бетона са 

одвозом шута на депонију удаљену до 

5км. 
м³          0,77  

 

x   =  

              

01-19 Пробијање-проширивање-рушење 

парапета за новоформиране отворе врата 

и прозора од опеке д=25цм и 40цм заједно 

са обостраним продуженим малтером, са 

избацивањем и одвозом шута на депонију 

удаљену до 5км. 
м³          5,20  

 

x   =  

              

01-20 Рушење армирано бетонске степенишне 

плоче д=12 цм заједно са степеницама на 

истој, пресека 28\17 цм са бетоном 

0,205м³/м² косог крака са одвозом шута 

на  депонију до 5км. 
м²          3,50  

 

x   =  

              

01-21 Рушење армирано бетонске плоче - рампе 

и улаза д-12цм са одвозом шута на 

депонију удаљену до 5км. м²        15,00  

 

x   =  

              

01-22 Пробијање плоче на тлу од армираног 

бетона д=10 цм за темељне стопе нових 

стубова унутар објекта заједно са 

подлогом од шљунка д=10 цм са 

избацивањем и одвозом шута на депонију 

удаљену до 5км. 

м²        40,00  

 

x   =  
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01-23 Вађење столарских врата и прозора из 

зида са чишћењем и спуштањем и 

предајом инвеститору. 
          

  а) врата вел. до 2м² ком.        26,00  
 

x  
 =  

  б) врата вел. преко до 2м² ком.          9,00  
 

x  
 =  

  ц) прозори вел. до 2м² ком.        12,00  
 

x  
 =  

  д) прозори вел. преко 2м² ком.        18,00  
 

x  
 =  

              

01-24 Демонтажа лимарије од поцинкованог 

лима. м'        36,00  

 

x   =  

              

01-25 Демонтажа водоводне мреже од 

поцинкованих цеви. У цену позиције 

улази и  демонтажа постојећих вентила, 

батерија за воду, умиваоника са сифоном 

и батеријом, ВЦ шоље, водокотлића и 

цеви, бојлера, прибора за купатило и сл. 

Демонтирану водоводну мрежу, 

утоварити и одвести неупотребљив 

материјал на депонију удаљену до 5 км, 

по избору инвеститора. Објекат је укупне 

нето површине 497,59 м². 
Обрачун паушално. 

пауш          1,00  

 

x   =  

              

01-26 Демонтажа постојеће канализационе 

мреже. Демонтирати канализационе 

цеви, утоварити и одвести неупотребљив 

материјал на депонију удаљену до 5 км, 

по избору инвеститора.Објекат је укупне 

нето површине 497,59 м². 

Обрачун паушално. 

пауш          1,00  

 

x   =  

              

01-27 Демонтажа електроинсталација, објекта 

нето површине 497,59 м². Радове мора да 

обави стручно лице и то обавезно пре 

почетка радова на демонтажи објекта. 

Предузети све сигурносне мере. 

Демонтирани материјал предати 

инвеститору или одвести на депонију. 

Обрачун паушално. 

пауш          1,00  

 

x   =  
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01-28 Демонтажа система грејања, цевне 

мреже, вентила, шибера, држача 

радијатора и радијатора, са одношењем 

неупотребљивог материјала на депонију 

удаљену до 5 км, по избору инвеститора. 

Објекат је укупне нето површине 497,59 

м². Обрачун паушално. пауш          1,00  

 

x   =  

01 РУШЕЊЕ СВЕГА ДИНАРА  

        

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

        

02-01 Машински ископ хумуса земље III 

категорије у слоју дебљине 30цм  са 

гурањем ван ископа до 50м, са 

размеравањем објекта и евентуално 

потребним чишћењем терена од свих 

врста растиња. 
м²      186,00  

 

x   =  

              

02-02 Ископ земље IV категорије у широком 

откопу машински, са одлагањем на 

страну или гурањем ван ископа до 50м и 

ручно ради равнања дна и шкарпи ископа 

са одбацивањем на 2-3м. м³        37,00  

 

x   =  

              

02-03 Ручни ископ земље IV категорије за 

тракасти темељ објекта. Ископ извести 

према пројекту и датим котама. Бочне 

стране правилно одсећи, а дно 

нивелисати. Ископану земљу превести 

колицима, насути и нивелисати терен или 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију. Обрачун по м³. м³        36,00  

 

x   =  

              

02-04 Набавка, насипање, разастирање и 

прописно машинско набијање шљунка 

око темеља и темељних зидова и испод 

пода и тротоара у слојевима дебљине до 

30цм. м³        18,00  

 

x   =  
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02-05 Фино планирање постојећег насутог 

материјала IV категорије дуж тротоара у 

појасу од око 2м за израду травњака, са 

насипањем хумуса и сејањем траве. 

Извршити набавку, утовар, транспорт и 

разастирање плодне хумусне земље у 

слоју дебљине 15 цм са давањем 

надвишења (надмера) од 20% како би 

после слегања, земља заузела 

пројектоване коте. Извршити фино 

планирање, ваљање дрвеним ваљком и 

сетву травнате смесе намењене за 

парковске површине, по избору 

Инвеститора. м²      420,00  

 

x   =  

              

02-06 Набавка, разастирање и прописно 

машинско набијање тампон слоја 

природног шљунка дебљине 15цм испод 

тракастог темеља и тротоара. 
м²      119,00  

 

x   =  

                

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА  

        

03 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ 

        

03-01 Набавка материјала и зидање  зидова 

гитер блоковима у продуженом малтеру 

размере 1:2:6. Дебљина зида је Д= 25 и 

19цм. У цену улази и помоћна скела. 

Обрачун по м³. 
м³        98,50  

 

x   =  

              

03-02 Зазиђивање отвора и парапета после 

извађених врата и прозора пуном опеком 

д=25цм у продуженом малтеру размере 

1:2:6. У цену улази и помоћна скела. 

Обрачун по м³. 
м³          5,20  

 

x   =  

              

03-03 Набавка, транспорт и уградња два 

трослојна термоизолациона "ШИДЕЛ" 

димњака, дим. 48/48цм. Све комплет са 

свим фазонским и завршним елементом, 

са свим спојним елементима, са 

остављањем ревизионих отвора, у свему 

према упутству произвођача. Ценом је 

обухваћена монтажа и демонтажа 

потребне скеле. Обрачун по м'. 
м'        24,00        
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03-04 Набавка и уградња димњачке капе преко 

димњака, или исту израдити од 

армираног бетона, на лицу места. 

Обрачун по комаду. 
ком.          2,00        

              

03-05 Набавка материјала и зидање преградних 

зидова од шупље опеке д=12цм у 

продуженом малтеру размере 1:2:6. 

Ценом је обухваћена израда оплате и 

бетонирање серклажа са МБ 20 висине 

20цм са арматуром. У цену улази и 

помоћна скела. Обрачун по м². м²      450,00  

 

x   =  

               

03-06 Набавка потребног материјала и 

малтерисање  плафона продужним 

малтером размере 1:2:6. Малтерисање се 

врши преко бетонске плоче у два слоја са 

претходним прскањем цементним 

млеком. У цену улази и помоћна скела. 

Обрачун по м². 
м²        39,00  

 

x   =  

              

03-07 Набавка потребног материјала и 

малтерисање  унутрашњих зидова, 

продужним малтером размере 1:3:9, са 

завршним финим пердашењем. Пре 

малтерисања спојнице добро очистити, а 

затим вршити малтерисање продуженим 

малтером у два слоја. На саставу између 

два зида од опеке или гитер блока, а 

такође и армирано бетонског зида, 

извршити рабицирање рабиц мрежом, па 

затим малтерисати. Све бетонске 

површине претходно прскати ретким 

цементним малтером-млеком. У цену 

улази и помоћна скела. Обрачун по м². 

м²        78,00  

 

x   =  

              

03-08 Завршно чишћење подова просторија од 

шута за време реконструкције, доградње 

и надоградње и од свог осталог за пријем 

радова са чишћењем врата и прозора и 

њиховог стакла, чишћење керамичких 

плочица мокрих чворова и њихових 

санитарија и са избацивањем и одвозом 

шута на депонију удаљену до 5км. 

м²      785,00  

 

x   =  
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03 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА 
 

        

04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 

        

04-01 Набавка потребног материјала и 

бетонирање тракастог темеља, 

армираним бетоном МБ20. Тракасте 

темеље извести у свему према статичком 

прорачуну и детаљима. Јединичном 

ценом обухватити и  потребну оплате. 

Обрачун по м³. 

м³        29,00  

 

x   =  

              

04-02 Набавка потребног материјала и 

бетонирање армирано бетонских стубова, 

стубова серклажа и хоризонталних 

серклажа (греда) различитог 

правоугаоног пресека, армираним 

бетоном МБ 30. Све комплет са 

употребом потребне оплате, у свему 

према архитектонским детаљима. 

Обрачун по м³. 

м³        22,20  

 

x   =  

              

04-03 Набавка потребног материјала, монтажа 

и бетонирање међуспратне ЛМТ 

таванице 16+4цм бетоном МБ30 са 

потребним подупирачима. Попречна 

ојачања, ребро за укрућење у свему према 

статичком прорачуну, обухваћено је овом 

позицијом радова. У цену позиције 

урачунати и армирање мрежастом 

арматуром Q188 плоче д=4цм. Обрачун 

количине радова по м².  

м²      337,00  

 

x   =  
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04-04 Набавка материјала и бетонирање косих 

степенишних плоча са истовременом 

израдом степеника и подеста армираним 

бетоном МБ 30. Радити у свему према 

статичком прорачуну и детаљима 

арматуре. Косе степенишне плоче дп=15 

цм, унутрашње степениште, степеници 

18/29 цм, подести дп=15 цм. 

Обрачун по м² са потребном оплатом, 

челичним подупирачима и оплатом 

степеника. 

м²        14,50  

 

x   =  

              

04-05 Набавка потребног материјала и 

бетонирање правоугаоних надвратника и 

надпрозорника армираним  бетоном 

МБ30. Све комплет са употребом 

потребне оплате у свему према 

архитектонским детаљима. Обрачун по 

м³. 

м³          3,00  

 

x   =  

                

04-06 Набавка потребног материјала и 

бетонирање лакоармиране бетонске 

подлоге пода тремова приземља д=12цм 

са МБ20 на тлу преко постојеће бетонске 

плоче. Постојећу подлогу проштемати до 

здравог дела, добро очистити, отпрашити 

и одмастити. Мрежаста арматура  се 

плаћа посебно. Обрачун по м² са 

потребном оплатом 

м²        32,86  

 

x   =  

              

04-07 Бетонирање лакоармираних бетононских 

улазних степеника на тлу и 

денивелационих степеника у објекту 

прес. 30x15цм са МБ20 са бет. подлогом 

испод мин. 10цм са оплатом чела, облога 

каменим гранитним плочама се плаћа 

посебно. 

м³          2,80  

 

x   =  
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04-08 Бетонирање тротоара ширине 1м мин. 

дебљине 10 цм, неармираним бетоном 

МБ20 са мртвим зидом по ивици прес. 

10x10 цм са једноврем. пердашењем -

метлисањем, израдом пада , поделом на 

поља фугама на свака 2м оплатом ивица 

и фуга и са заливањем фуга битуменом. 

м²      102,00  

 

x        =  

               

04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА  

        

        

05 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

  

       

05-01 НАПОМЕНА: Количина арматуре у овом 

Предмеру и предрачуну радова је 

апроксимативна, набавка потребних 

количина, врста и пресеци арматуре врши 

се искључиво према спецификацији из 

детаља арматуре. 

Набавка, транспорт, исправљање, сечење, 

савијање и монтажа арматуре у свему 

према статичком рачуну и детаљима. На 

оплату пре бетонирања поставити 

пластичне подметаче - дистанцере.  

Обрачун по кг. 

            

ГА 240/360 кг.      340,00  
 

x  
 =  

РА 400/500 кг.   4.801,00  
 

x  
 =  

МА 500/560 кг.   2.103,00  
 

x  
 =  

               

05 АРМИРАЧКИ РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА  

        

        

06  ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
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Напомена: 
Извођач је обавезан да приложи атесте за све уграђене материјале кровног система. Кровну 

конструкцију радити од здраве и суве грађе I класе, без пукотина и инпрегнирана против 

инсеката и влаге, димензија по пројекту. Везе радити према прорачуну веза. Обрачун се 

врши према ГН, што ће прецизирати сваком позицијом посебно. Овај опис је саставни део 

сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа 

и норматива у грађевинарству из ове области. 

 
06-01 Набавка материјала, израда комплетне 

сложене вишеводне кровне конструкције 

са баџама, од здраве и суве јелове грађе I 

класе, без пукотина и импрегнирана 

против инсеката и влаге. Кров израдити у 

свему према пројекту и 

детаљима.Урадити све прописане 

тесарске везе кровних елемената и 

ојачања од флах гвожђа, котви, 

завртњева, кламфи и слично.Све видне 

делова крова обрадити и премазати два 

пута садолином. Обрачун по м2 

хоризонталне пројекције. 

м²      536,00  

 

x   =  

              

06-02 Набавка, транспорт и уградња ОСБ плоча 

преко кровне конструкције. Дебљина 

плоча је 15 мм. Обрачун по м2. 
м²      785,00  

 

x  

 =  

              

06-03 Набавка, транспорт и уградња 

парапропусне фолије преко ОСБ плоча, 

са двослојно функционалном мембраном 

отпорном на кидање, водонепропусном и 

парапропусном. Обрачун по м². 
м²      785,00  

 

x  

 =  

              

06-04 Летвисање крова летвама и подлетвом  

30/50 мм за покривање фалцованим 

црепом. Летвисање извести сувим, 

правим и квалитетним јеловим летвама, 

оптималне дужине. У обрачун узети 

материјал и сва потребна средства за 

реализацију ове позиције радова. Размак 

летви у свему према упутству 

произвођача. Обрачун по м² мерено по 

косини крова ( стварна површина ). 

м²      785,00  

 

x   =  
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06-05 Набавка материјала, транспорт и уградња 

на фасадне зидове хоризонталних 

обрађених сувих борових талпи, д=5цм, 

ширине 14 цм , са подконструкцијом од 

летава 5x8 цм, на размаку од  минимум 

100 цм, прописно анкерованих за зид. 

Бојење садолиноином улази у цену 

позиције.  

м²      290,00  

 

x   =  

        

06-06 Набавка, транспорт, монтажа и 

демонтажа фасадне цевне или рамовске 

скеле око објекта, за радове у свему 

према важећим мерама и прописима ХТЗ-

а. Пројекат скеле даје Извођач 

радова.Скела мора бити статички 

стабилна, анкерована за објекат и 

уземљена. Поставити радне платформе 

од фосни. Са спољне стране радне 

платформе поставити фосне на кант. 

Целокупну површину скеле покрити 

јутаким или ПВЦ засторима. Овом 

позицијом обухваћени су и сви пратећи 

послови на припреми, обезбеђењу, 

постављању и монтажи безбедоносних 

ограда и надстрешница, обезбеђењу 

пролаза и тротоара за несметан пролаз 

људи. Користи се за све време трајања 

радова. Обрачун по м² вертикалне 

пројекције монтиране скеле. м²      550,00  

 

x   =  

              

06 ТЕСАРСКИ РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА  

        

        

07 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

        

07-01 Набавка и постављање бибер црепа преко 

кровне летве, типа Terran Rundo Moca 

„или одговарајуће“. Цреп мора бити 

раван, неоштећен и квалитетан. У цену 

урачунати и набавку и уградњу 

вентилирајућих црепова и снегобрана.  

Обрачун по м² м²      785,00  

 

x   =  
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07-02 Набавка, транспорт и постављање 

слемењака и грбина крова од ћерамиде. 

Ћерамиду поставити у складу са 

упутством произвођача и саставе 

обрадити. Обрачун по м' 
м'      120,00  

 

x   =  

               

07  ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА  

        

        

08 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

        

08-01 Набавка и постављање једнокрилних и 

двокрилних дрвених прозора. Прозоре 

израдити од првокласне и суве 

храстовине, без чворова по шеми 

столарије и детаљима. Прозори се 

отварају око вертикалне осе према 

унутра. 
            

  Завршна обрада дрвених површина је 

лазурни премаз са лак лазуром у боји по 

избору пројектанта. Прозорско крило 

застаклити термо Флот стаклом 

д=4+12+4 и дихтовати. Оков од 

елоксираног алуминијума по избору 

пројектанта. Између крила и штока 

поставити заптивач од синтетичке гуме. 

Са доње стране штока поставити 

алуминијумску окапницу за отицање 

воде. Обрачун по комаду.             

  

а. Димензија 60x80 cm ком.          5,00  

 

x   =  

  

б. Димензија 80x140 cm ком.          1,00  

 

x   =  

  

в. Димензија 140x140 cm ком.        36,00  

 

x   =  

  

г. Димензија 140x180 cm ком.          4,00  

 

x   =  

  

д. Димензија 135x200 cm ком.          4,00  

 

x   =  

  

ђ. Димензија 120x80 cm ком.          1,00  

 

x   =  
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08-02 Набавка и уградња двокрилних дрвених 

пуних и полузастакљених врата, 

димензија по цртежу, површински 

обрађена импрегнацијом и лазурним 

бојама које наглашавају природну 

структуру дрвета. Врата треба да буду од 

првокласног пуног храстовог дрвета, 

дебљине д=60 мм. Довратник извести у 

ширини зида и опшити лајснама. Врата 

застаклити стакло пакетом 4/8/4. 

Поставити оков од елоксираног 

алуминијума, браву типа елзет са три 

кључа, три усадне шарке по крилу. На 

поду поставити гумени одбојник. 

Обрачун по комаду.             

  а. Димензија 120x220 cm ком.          1,00  

 

x   =  

  б. Димензија 140x220 cm ком.          1,00  

 

x   =  

  в. Димензија 180x220 cm ком.          1,00  

 

x   =  

   

08 СТОЛАРСКИ РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА  

  

09 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

  
НАПОМЕНА: Приликом уградње елемената различитих врста метала, на контактним 

површинама уградити материјале за спречавање појаве галванских спојева, гуменим улошцима и 

подлошкама или силиконским тракама, непрсканом тер хартијом и др.  Све продоре заштитити 

гуменим подлошкама, пластичним капицама и еластичним гитовима. У цену свих позиција 

урачунати сва спојна и заптивна средства. Све металне делове антикорозивно заштитити и финално 

бојити, што улази у цену сваке позиције. Извођач је обавезан да приложи атесте за све уграђене 

материјале. Све опшивке, окапнице и остале елементе лимарије радити пластифицираним 

алуминијумским лимом. Пластификацију у тону по избору инвеститора. 
09-01 Набавка материјала, израда и монтажа 

увала и опшивки на крову (са баџама), 

челичним пластифицираним лимом, 

развијене ширине до 55 цм, дебљине 0,60 

мм. Опшивање извести по детаљима и 

упутству пројектанта. Испод лима на 

зиду поставити слој тер папира, који 

улази у цену опшивања . 
м'      165,00  

 

x   =  

              

09-02 Опшивање калканских зидова 

пластифицираним лимом д=0,55мм 

развијене ширине 55цм са прописном 

везом за летве-калкан уздизањем уз исти 

и подвлачењем под кровни покривач.  
м'        32,00  

 

x   =  
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09-03 Опшивање ивица крова, израда ветер 

лајсне, пластифицираним челичним 

лимом, д=0,60мм, развијене ширине 

50цм, са прописном везом за летве 

подвлачењем под кровни покривач са 

стојећим фалцом и израдом прописне 

окапнице споља.  м'        85,00  

 

x   =  

              

09-04 Опшивање прозорских банака 

пластифицираним лимом д=0,55мм, 

развијене ширине 33цм са прописном 

везом за банак, уздизањем уз прозор -зид 

и са израдом профилисане окапнице 

споља.  

м'        65,00  

 

x   =  

                

09-05 Израда и монтажа висећих и лежећих 

округлих олука од челичног 

пластифицираног лима, развијене 

ширине (РШ) 50-125цм, дебљине лима 

0,60 мм. Олуке спајати нитнама, 

једноредно са максималним размаком 

3цм. Држаче висећих олука урадити од 

поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати 

са предње стране олука нитнама 0.4мм, на 

размаку од 80 цм. Обрачун по м' м'      102,00  

 

x   =  

              

09-06 Израда и монтажа олучних вертикала од 

челичног пластифицираног лима, 

развијене ширине (РШ) до 50 цм, 

дебљине лима0,60 мм. Делови олучних 

цеви морају да улазе један у други 

минимум 50 мм. Поцинковане обујмице 

са држачима поставити на размаку од 200 

цм. Преко обујмица поставити украсну 

траку. Цеви морају бити удаљене од зида 

минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви 

по детаљу. 

Обрачун по м' 
м'        56,00  

 

x   =  

09-07 Набавка израда и монтажа снегобрана од 

флах гвожђа. Држачи су флаховима 

анкеровани за подлогу . Снегобране 

очистити, премазати минијумом и два 

пута бојом за метал. 
м'      128,00  

 

x   =  

              

09-08 Израда и монтажа уводних лимова од 

челичног пластифицираног лима РШ 20 

цм. Обрачун по м' 
м'        13,00  

 

x   =  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.25-2018 58/100 

  

 

 

 

               

09 ЛИМАРСКИ РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА  

        

        

10 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

        

  НАПОМЕНА: Све радове изводити према важећим Стандардима, Техничким условима и Општим 

описима који су саставни део техничке документације. 

Инвеститор има право да на захтев Извођача одобри замену наведене изолације у Предмеру и 

предрачуну радова другом изолацијом ( истих или бољих карактеристика ), другог произвођача уз 

писмену сагласност Пројектанта ( „или одговарајуће“). 
Извођач прилаже атесте за све уграђене материјале и даје гаранције за исправност и трајност 

изведених изолација, у временском периоду одређеном важећим прописима.  

НАПОМЕНА: У цену хидроизолације укалкулисати и обраду свих продора ( вертикалне и 

хоризонталне, на уласку цеви, канала и других продора у објекат). Продоре обрадити према 

детаљима произвођача хидроизолације а у складу са коришћеним хидроизолацијама. Приликом 

извођења хидроизолације хидроизолацију је потребно обликовати-укројити према облику продора, 

адекватно спојити и заварити потребне делове. Детаље дефинисати пре почетка извођења. 

(извођачки детаљ). Приликом уградње материјала придржавати се упутства произвођача за 

уградњу материјала. 

        

10-01 Израда термоизолације бочних зидова 

стојећих баџа у поткровљу у сендвичу 

"ригипс" плоча и кровног покривача. 

Између носећих дрвених стубова мин. 

вуном д=12цм са 3 слоја ПЕ фолије 

д=0.20мм м²        60,00  

 

x   =  

              

10-02 Набавка и постављање 

термоизолационих плоча камене вуне на 

фасадним зидовима , дебљине 10cm, чији 

је коефицијент топлотне проводљивости 

МАХ 0,035 W/mK са припремом за 

израду термофасаде. Плоче камене вуне 

поставити као термо и звучну изолацију 

фасаде преко грађевинског лепка и 

анкеровати специјалним типловима. 

Преко плоча нанети слој грађевинског 

лепка, утиснути по целој површини 

стаклену мрежицу и нанети завршни слој 

грађевинског лепка, свака плоча камене 

вуне се поред лепљења за зид 

причвршћује и помоћу држача-типлова 

по упутству произвођача. Израда 

потребне скеле. Обрачун по м2. 

м²      155,00  

 

x   =  
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10-03 Набавка и постављање 

термоизолационих плоча камене вуне са 

слојем ПЕ фолије д=0,20мм на фасадним 

зидовима , дебљине 10cm са припремом 

за израду фасадне облоге од талпи. Плоче 

камене вуне поставити као термо и 

звучну изолацију фасаде преко 

грађевинског лепка и анкеровати 

специјалним типловима. Преко плоча 

нанети слој грађевинског лепка, утиснути 

по целој површини стаклену мрежицу и 

нанети завршни слој грађевинског лепка, 

свака плоча камене вуне се поред 

лепљења за зид причвршћује и помоћу 

држача-типлова по упутству 

произвођача. Израда потребне скеле. 

Обрачун по м2. м²      290,00  

 

x        =  

               

10 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА  

        

        

11 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

        

11-01 Набавка и уградња двокомпонентног 

пласт. малтера - типа БАВАЛИТ д=4мм у 

тону по избору Инвеститора. Уградњу 

вршити по препоруци произвођача. 

Израда потребне скеле. Обрачун по м2 
м²      155,00  

 

x   =  

              

11 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ СВЕГА ДИНАРА  

  

       

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А ( 1. ФАЗА) 

 

 

01 РУШЕЊЕ  

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

03 ЗИДАРСКИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

04 БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТ. РАДОВИ  

05 АРМИРАЧКИ РАДОВИ  

06 ТЕСАРСКИРАДОВИ  

07 ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  
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08 СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

09 ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

10 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

11 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ  

1. ФАЗА - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СВЕГА  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају 

уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

 у рекапитулација уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени 

предмет јавне набавке радова и то тако што ће  сабрати укупне цене ставки од 1 

до 11 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радова – Реконструкција бараке – плaнинарски дом на Митровцу 

бр. 25/2018. поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 

јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа 

у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке радова – Реконструкција бараке – плaнинарски дом на 

Митровцу бр. 25/2018 испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) 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 дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 

75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке радова – Реконструкција бараке – плaнинарски 

дом на Митровцу бр. 25/2018 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач 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 дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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 (ОБРАЗАЦ 7) 

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА  О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 
 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 3 

обрачунске године (2015-2017) извео грађевинске и грађевинско занатске радове на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње   ( 

стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти ) у минималном износу од 

30.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном 

износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

 

Редни 

број 
Опис радова 

Вредност изведених 

радова без ПДВ - а 

Година у 

којиј су 

радови 

изведени 

Наручилац радова – 

лице за контакт и 

телефон 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са 

рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре у укупном минималном износу од 

30.000.000,00 динара без ПДВ и за најмање један посао у минималном износу од 

10.000.000,00 динара без ПДВ. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све 

анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена. 

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: 
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- назив и адреса наручиоца 

- назив и адреса понуђача 

- предмет уговора 

- вредност изведених радова 

- број и датум уговора 

- контакт особа наручиоца и телефон 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 

 

Посебна напомена: 

 

Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла 

или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. 

Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити 

о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или 

друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од 

стране понуђача. 

 

У прилогу доставити образац – потврде, за квалитетно изведене радове, који је као 

саставни део у прилогу конкурсне документације, оверене од стране наручиоца -

инвеститора о изведеним предметним радовима, са подацима траженим у самој потврди. 

Ставка у обрасцу референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне 

документације неће се уважити. 

Уз образац доставити фотокопије уговора о изведеним радовима. По потреби образац се 

може копирати. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

 

Место: __________________                                                  Одговорно лице понуђача 

 

Датум: __________________                  M.П.                          _____________________ 
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   (ОБРАЗАЦ 8) 
 

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА  НАВЕДЕНИМ У 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ 

 

 
Назив наручиоца: 

Сeдиште: 

Матични број. 

ПИБ: 

Телефон: 

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, општина/предузеће 

издаје 

 

ПОТВРДУ 

 
Да је извођач радова / понуђач ________________________________________________ 

у _________________. години извео радове _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________(навести врсту радова). 

 

 

Фактурисана вредност изведених и горе наведених радова: ________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ (бројевима и словима). 

 

Потврда се издаје на захтев извођача радова ____________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке – Реконструкције бараке – планинарски 

дом на Митровцу за потребе ЈП „Национални парк Тара“, ЈНОП бр. 25/2018, код 

наручиоца ЈП „Национални парк Тара “ Бајина Башта и у друге сврхе се не може 

користити. 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом 

да су горе наведени подаци тачни. 

 

 

Место:                                           М.П.                                       Одговорно лице наручиоца 

Датум:                                                                                             ______________________ 

 

Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) 
за које сте вршили неке од наведених послова у поменутом периоду, попуните по једну 

потврду и исте приложити уз своју понуду. 
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 (ОБРАЗАЦ 9) 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  ПОНУЂАЧА 

Редни 

број 
Назив опреме Серијски број Произвођач Количина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом 

техничком опремом: 

- Лако доставно возило комада 1 

- Комбинована машина комада 1 

- Камион кипер комада 1 

- Цеваста или рамовска фасадна скела 500,00м²  
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно 

бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим 

датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од 

стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза 

регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије 

саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан 

отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у 

Конкурсној документацији. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране 

одговорног лица и достављен уз понуду. 

 

Место: __________________                                                    Одговорно лице понуђача 

 

Датум:___________________                    M.П.                        ______________________ 
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                 (ОБРАЗАЦ 10) 
 

ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА 

Редни број 
  Име и презиме    

запосленог лица 

Стручна спрема 

запосленог лица 

Датум заснивања 

радног односа 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 10 извршилаца,  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 - који ће решењем бити 

именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

 

Доказ: 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне 

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 

позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 

послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу 

са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 

лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им 

одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). 

Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и 

његовим потписом; 

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у 

понуди. Образац попуњава одговорно лице учесника у заједничкој понуди. 

 

Место: ________________                                                            Одговорно лице понуђача 

Датум:________________                        М.П.                            _______________________ 
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(ОБРАЗАЦ 11) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТВРДА ДА ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ПОНУЂАЧА ОБИШАО 

ЛОКАЦИЈУ, ИЗВРШИО УВИД У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДОБИО 

СВЕ НЕОПХОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ПРИХВАТЉИВУ ПОНУДУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 25/2018 

РЕКОНСТРУКЦИЈА БАРАКЕ – ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА МИТРОВЦУ 
 

 

Заинтересовани понуђач __________________________________ (назив понуђача), 

односно његов представник _____________________________________ (име и презиме 

представника понуђача) дана _______________ године је детаљно прегледао локацију и 

извршио увид у пројектну документацију, упознао се са условима другим елементима 

важним за извођење радова на Реконструкцији бараке – планинарског дома на Митровцу. 

 

У Бајиној Башти                                                                      Представник Наручиоца                                       

______________ године                                                                                                                                                                                             

                                                                                           _____________________________ 

                                                                   М.П. 
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(ОБРАЗАЦ 12) 
 

 

 ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА за 
јавну набавку радова у отвореном поступку – Реконструкцији бараке – планинарског 
дома на Митровцу, редни број 25/2018  

  

У вези са чланом 61. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), дајем следећу изјаву:  

  

И З Ј А В А  

  

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу, уколико ми буде 
додељен уговор у отвореном поступку јавне набавке радова – Реконструкцији бараке – 
планинарског дома на Митровцу, доставити тражена средства финансијског обезбеђења, 
и то:  

-Бланко сопствену меницу за добро извршење посла, односно за квалитет уграђених 
материјала, елемената и опреме, као и за квалитет радова, са клаузулама неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у року од 10 дана од дана 
закључења уговора, у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења 30 
дана дужим од уговореног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико 
добављач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором, односно уколико дође до недостатака приликом извођења радова, које 
извођач неће или није у могућности да отклони по другом писаном позиву наручиоца 
односно ако у року од три дана, од другог писаног позива наручиоца, не приступи 
отклањању недостатака;  

-бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са 
клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у 
тренутку примопредаје зграде Наручиоцу, у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-
а, са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију уколико добављач не извршава своје гарантне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен Уговором.   

  

 

 

датум:  

__________________ 

Место :     М.П. 

______________________  

потпис овлашћеног  лица понуђача 
____________________    

   

 

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, 
потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.  
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(ОБРАЗАЦ 13) 
 

 ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА  
за јавну набавку радова у отвореном поступку – Реконструкцији бараке – планинарског 
дома на Митровцу, редни број 25/2018   

У вези са чланом 61. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), дајем следећу изјаву:  

  

И З Ј А В А  
  

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу, уколико ми буде 
додељен уговор у отвореном поступку јавне набавке радова – Реконструкцији бараке – 
планинарског дома на Митровцу, у року од пет дана од дана закључења уговора, 
доставити тражене полисе осигурања, и то:  

  

- Полису осигурања објекта у изградњи, која мора да обухвати осигурање радова, 
материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Полиса мора да 
гласи на предмет уговора, наручилац мора да буде наведен као осигураник по овој 
полиси и полиса мора бити са релативним учешћем по сваком штетном догађају 
(франшизом) у износу не већем од 10% од уговорене цене;  

- Полису осигурања лица радно ангажованих на објекту у којој се наводе следећи 
ризици који су покривени осигурањем: смрт услед незгодне, инвалидитет, дневна 
накнада и трошкови лечења;  

- Полису осигурања од одговорности према трећим лицима, која мора да гласи на 
осигурану суму од најмање 50% од уговорене цене. Полиса мора да гласи на предмет 
уговора, са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу не 
већем од 10% од уговорене цене;  

- Полису осигурања од професионалне одговорности, која мора да гласи на износ 
осигуране суме (уговорену цену). Полиса мора да гласи на предмет уговора, са 
релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу не већем од  

10% од уговорене цене.  

  

Као извођач радова моћи ћу да доставим и само једну полису за све четири врсте 
осигурања. У случају продужења рока за извођење радова, као извођач бићу дужан да у 
року од десет дана од дана закључења измене уговора о продужењу уговореног рока, 
доставим полисе са новим периодом под истим условима као код закључења првобитног 
уговора о извођењу радова, а чија је важност две године дужа од новоутврђеног рока за 
извођење радова.  

  

датум:  

__________________ 

Место :     М.П. 

______________________  

потпис овлашћеног  лица понуђача 
____________________    

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, 
потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака.  
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VII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О НАБАВЦИ РАДОВА НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ БАРАКЕ – ПЛАНИНАРСКИ ДОМ НА 

МИТРОВЦУ 

 

Закључен између уговорних страна: 

ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта, 

улица Миленка Топаловића бр. 3, 

ПИБ:. 100760669; Матични број:  07360355 

број рачуна: 205-4949-82; назив банке: Комерцијална банка, 

телефон: 031/863-644  телефакс: 031/863-644 

кога заступа:  в.д.директор дипл. инж. шум. Драгић Караклић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

број рачуна: ............................................ назив банке:......................................, 

телефон:............................телефакс:................................ 

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Извођач), 

 

Подизвођачи _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Учесници у заједничкој понуди _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Уводне одредбе  

Члан 1.  
 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12,14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке– Реконструкција 

бараке – планинарски дом на Митровцу ЈН бр. 25/18, са циљем закључивања оквирног 

споразума са једним Извођачем до 31.12.2018. године;  

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од 

................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 

Извођача;  

- да је Извођач доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део 

овог оквирног споразума као и образац структуре понуђене цене - Предмер и предрачун 

радова;  

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 

јавној набавци; 
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- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци, односно 

издавањем појединачних Наруџбеница за пружање радова Реконструкција бараке – 

планинарски дом на Митровцу.  
- да је Наручилац уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели 
оквирног споразума број: ____ од __.__.2018. године, којом је оквирни споразум доделио 
Извођачу.  

 

Предмет оквирног споразума 

Члан 2. 

 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачног 
уговора о јавној набавци, односно издавање појединачних Наруџбеница за набавку 
радова – Реконструкција бараке – планинарски дом на Митровцу, између Наручиоца и 
Извођача, у свему према Понуди Извођача, Техничкој спецификацији Наручиоца, 
Обрасцем структуре понуђене цене - Предмер и предрачун радова, који су у прилогу 
оквирног споразума и чини његов саставни део, у складу са условима из конкурсне 
документације број 25/2018, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама 
Наручиоца.  

 

Извођач је дужан да изведе радове из става 1. овог члана, а Наручилац се обавезује да 
Извођачу за то плати уговорену цену.  

  

Извођач је дужан да радовe који су предмет оквирног споразума изведе својим 

средствима и својом радном снагом, у складу са важећим техничким прописима, 

нормативима и стандардима. 

 
Члан 3.  

 
Количине у обрасцу структуре понуђене цене су оквирне за све време важења оквирног 

споразума.  

Наручилац задржава право да набавку реализује у мањем или већем обиму у зависности 

од својих конкретних потреба и обезбеђених услова за радова, а максимално до износа 

процењене вредности предметне јавне набавке која 

износи........................................................ динара без ПДВ–а (попуњава Наручилац).  
 

Важење оквирног споразума 

Члан 4. 

 

Овај оквирни споразум се закључује до 31.12.2018. године, а ступа на снагу даном 

потписивања обе стране оквирног споразума.  

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање уговора о 

јавној набавци, односно издавање више појединачних Наруџбеница, у зависности од 

стварних потреба Наручиоца.  

Оквирни споразум престаје да важи и пре истека периода на који је закључен, уколико 

се реализује укупна процењена вредност јавне набавке о чему Наручилац обавештава 

Извођача.  

 
Квалификације Извођача за извођење радова  
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Члан 5.  

  

Извођач испуњава законом прописане услове за извођење радова, и има радно 
ангажована квалификована лица која ће бити одговорна за извршење оквирног 
споразума и квалитет изведених радова, и која је решењем одредио за носиоце 
захтеваних лиценци, те за безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и техничку 
заштиту. 

  

Извођач је дужан да у року од десет дана од дана закључења оквирног споразума, а пре 
увођења у посао, Наручиоцу преда решење о одређивању одговорног извођача радова, 
решења о одређивању носилаца захтеваних лиценци, те решења о именовању лица за 
безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара и техничку заштиту.  

  

Извођач се обавезује да ће наведена лица за све време трајања оквирног споразума бити 
радно ангажована на извођењу предметних радова, да ће имати захтеване лиценце и 
уверења и да ће испуњавати услове прописане Законом о планирању и изградњи 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).  

  

У случају потребе за изменом носилаца захтеваних лиценци, те лица за безбедност и 
здравље на раду, заштиту од пожара и техничку заштиту, Извођач је дужан да, пре 
доношења решења о одређивању нових лица, писаним путем обавести Наручиоца о 
разлозима измене и пружи доказе о томе да нова лица испуњавају све услове прописане 
Законом о планирању и изградњи и конкурсном документацијом из предметног 
поступка јавне набавке.  

  

Извођач је дужан да посебним решењем одреди одговорног извођача радова који 
руководи извођењем радова и који је, поред обавеза прописаних одредбама чл. 151. и 
152. Закона о планирању и изградњи, дужан да испуњава следеће:  

- да буде присутан на градилишту у свим фазама извођења радова;  

- да координира, организује и руководи радом свих осталих носилаца лиценци и 
обезбеди њихово присуство на градилишту за време извођења радова из њихове 
стручне надлежности;  

- да за све време трајања извођења радова располаже информацијама битним за 
извршење оквирног споразума;  

- да као представник Извођача комуницира са Наручиоцем.   

  
Уговорена цена  

 

Члан 6.  
  

Уговорена вредност оквирног споразума износи ___________________________ 
(попуњава понуђач)  (словима: 
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________) (попуњава 
понуђач) динара без ПДВ-а.  
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Јединичне цене из Понуде су фиксне и не могу да се мењају у случају промене елемената 
на основу којих су одређене.  

  

Уговорена цена обухвата цену предметних радова и све остале трошкове који су 
потребни за извршење оквирног споразума, у складу са Обрасцем структуре понуђене 
цене - Предмером и предрачуном радова.  

 

Начин и услови издавања појединачних наруџбеница 
 

Члан 7. 

 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 

набавке, Наручилац ће са Извођачем закључити уговор о јавној набавци, односно издати 

наруџбеницу у којој ће навести тачну количину, место као и рок извршења радова.  

Приликом закључивања уговора, односно издавања Наруџбенице не могу се мењати 

услови из овог оквирног споразума нарочито они који се односе на цену (без писане 

сагласности Наручиоца) и рок почетка извршења радова. 

Уколико Извођач не пружи радове у складу са ставом 2. овог члана, Наручилац ће 

уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла.  

 

Начин, рок и услови плаћања  
 

Члан 8.  
  

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 6. Оквирног споразума извршити у року 
45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема уредних привремених и окончане 
ситуације, сачињених на основу оверене грађевинске књиге потписане и оверене од 
стране стручног надзора.   

Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу Наручиоца.   

  

Плаћање се врши на рачун Извођача број: ____________________ (попуњава понуђач) 
који се води код ____________________________________ (попуњава понуђач) банке.  

    

Привремене ситуације Извођач доставља до 5-ог у месецу, за радове изведене у 
претходном месецу. Укупна вредност привремених ситуација не може да буде већа од 
90% од уговорене цене из члана 6. оквирног споразума.  

Извођач, на основу записника о примопредаји и коначног обрачуна, а након извршеног 
техничког прегледа објекта, испоставља окончану ситуацију.   

По исплати уговорне цене на начин одређен  оквирним споразумом, престају све 
финансијске обавезе Наручиоца према Извођачу по основу и у вези са оквирним 
споразумом.  

  
Контрола и исплата привремених и окончане ситуације  

Члан 9.  
  

Наручилац плаћања врши на основу уредно оверених привремених и окончане ситуације, 
испостављених на основу изведених количина уговорених радова и уговорених 
јединичних цена из Понуде Извођача.  
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Наручилац је дужан да исплати само онај износ из привремене или окончане ситуације 
који је оверио стручни надзор.   

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља стручном надзору на 
оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом 
стручни надзор, у року од седам дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и 
плаћање. Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 
исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача, 
а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне 
стране другачије не договоре.  

    

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача 
у року од пет дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том 
року не обавести Извођача о својим примедбама, сматра се да нема примедби на 
обрачунате радове.  

 

Уговорени рок и динамика извођења радова  
Члан 10.  

  

Рок за извођење радова из члана 2. Оквирног споразума износи 75 календарских дана 
увођења у посао Извођача од стране Наручиоца. Дан увођења у посао констатује се у 
грађевинском дневнику.  

  

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не започне 
радове даном увођења у посао, Наручилац ће му оставити накнадни рок од 7 (словима: 
седам) дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне 
радове, Наручилац може да једнострано раскине Уговор и истовремено у целости уновчи 
бланко сопствену меницу за добро извршење посла, као и да захтева од Извођача 
накнаду штете до износа стварне штете, која ће се утврдити од стране вештака кога 
ангажује Наручилац о чему сагласност даје Извођач потписивањем Уговора.  

  

Извођач је дужан да се придржава Динамичког плана извођења радова, који је у прилогу 
Уговора и чини његов саставни део, а у случају значајних одступања која доводе у сумњу 
могућност Извођача да заврши радове, Наручилац може да откаже Уговор и реализује у 
целости меницу за добро извршење посла.  

  

Динамички план извођења радова је подложан изменама и допунама, у за то оправданим 
случајевима, о чему се у писаном облику саглашавају Наручилац, Извођач и стручни 
надзор.  

    

Продужење рока из разлога за које Извођач не одговара је могуће, на писани захтев 
Извођача поднет у року од 5 (словима: пет) дана од дана сазнања за ове разлоге, уз 
њихово детаљно образложење. Одлуку о продужењу рока доноси Наручилац.  

  

Продужење рока из разлога за које Извођач одговара могуће је само изузетно, на писани 
захтев Извођача поднет у року од 5 (словима: пет) дана од дана сазнања за ове разлоге 
уз њихово детаљно образложење. Одлуку о продужењу рока доноси Наручилац.  
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране у виду измене Уговора о томе постигну 
писани споразум.  

  

Извођач је дужан да својом организацијом радова, технологијом, опремом и људством 
обезбеди непрекидно одвијање радова, независно од временских прилика (изузев 
временских непогода изазваних вишом силом), како би радови били изведени у 
уговореном року.  

  

Виша сила 
Члан 11.  

  

Уговорени рок из члана 10. оквирног споразума може бити продужен изменом Уговора 
у следећим случајевима:  

  

- природни догађаји који имају карактер више силе,  

- прекид извршења Уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,  

- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,  

- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима 
надлежних органа, за које није одговоран Извођач.  

  

У случају наступања околности из става 1. овог члана, уговорна страна која захтева 
измену Уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.  

  

Захтев за продужење рока за извршење овог уговора Извођач подноси Наручиоцу у 
писаном облику, у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана сазнања за наступање 
околности из става 1. овог члана.  

  

Не може се тражити измена Уговора због ванредних околности које су настале после 
истека рока предвиђеног за извршење Уговора.   

  

Измене током трајања оквирног споразума  
Члан 12.  

  

Након закључења оквирног споразума Наручилац може да дозволи промену уговореног 
рока из члана 10. Оквирног споразума због кашњења проузрокованих неиспуњењем 
уговорних обавеза Наручиоца или због прекида рада изазваног актом надлежног органа, 
за који није одговоран Извођач.   

  

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о 
измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине измену 
Уговора.  

     
Средства финансијског обезбеђења   

Члан 13.  
  

Извођач је дужан да у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења Уговора 
Наручиоцу преда бланко сопствену меницу за добро извршење посла, односно за 
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квалитет уграђених материјала, елемената и опреме, као и за квалитет радова, са 
клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у 
висини од 10% од уговорене цене из члана 6. Оквирног споразума без ПДВ-а, са роком 
важења 2 године дужим од уговореног рока. Наручилац ће уновчити меницу уколико 
Извођач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, 
односно уколико дође до недостатака приликом извођења радова, које извођач неће или 
није у могућности да отклони по другом писаном позиву наручиоца, односно ако у року 
од три дана, од другог писаног позива наручиоца, не приступи отклањању недостатака, 
или уколико приликом примопредаје зграде не преда меницу за отклањање недостатака 
у гарантном року.  

  

Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Извођач је дужан да продужи 
рок важења менице за добро извршење посла.   

  

Извођач је дужан да приликом примопредаје објекта Наручиоцу преда бланко споствену 
меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулама неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од 
уговорене цене из члана 6. Оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важења 30 (словима: 
тридесет) дана дужим од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу уколико 
Извођач не извршава своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
Уколико Извођач не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року, 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла.  

  

Све менице морају бити безусловне, плативе на први позив, неопозиве и без права на 
приговор.  

  

Ниједна меница не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 
одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

Менице  морају бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. 

Менице морају бити  оверена печатом и потписаном од стране овлашћеног лица за 

потписивање, а уз исту  мора бити достављено попуњено и  оверено печатом менично 

овлашћења, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

 
Полисе осигурања 

Члан 14.  
  

Извођач је дужан да у року од 5 (словима: пет) дана од дана закључења Уговора, а пре 
увођења у посао, Наручиоцу преда:  

-Полису осигурања објекта у изградњи, која мора да обухвати осигурање радова, 
материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. Полиса мора да 
гласи на предмет Уговора, Наручилац мора да буде наведен као осигураник по овој 
полиси и полиса мора бити са релативним учешћем по сваком штетном догађају  

(франшизом) у износу не већем од 10% од уговорене цене из члана 6. Уговора;  
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-Полису осигурања лица радно ангажованих на објекту у којој се наводе следећи ризици 
који су покривени осигурањем: смрт услед незгодне, инвалидитет, дневна накнада и 
трошкови лечења;  

  

-Полису осигурања од одговорности према трећим лицима, која мора да гласи на 
осигурану суму од најмање 50% од уговорене цене. Полиса мора да гласи на предмет 
Уговора, са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу не 
већем од 10% од уговорене цене из члана 6. Уговора;  

  

-Полису осигурања од професионалне одговорности, која мора да гласи на износ 
осигуране суме (уговорену цену). Полиса мора да гласи на предмет Уговора, са 
релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу не већем од  

10% од уговорене цене из члана 6. Уговора.  

  

Све четири полисе морају да важе 2 (словима: две) године дуже од уговореног рока из 
члана 10. Уговора.  

  

Извођач може да достави и само једну полису за сва четири осигурања.  

  

У случају продужења уговореног рока из члана 10. Оквирног споразума, Извођач је 
дужан да у року од 10 (словима: десет) дана од дана закључења измене Уговора о 
продужењу уговореног рока, преда полисе са новим роком важења под истим условима 
као код закључења Уговора, а чије је важење 2 (словима: две) године дуже од 
новоутврђеног рока за извођење радова. У супротном, Наручилац има право да меницу 
за добро извршење посла у пуном износу и да једнострано раскине уговор. До предаје 
полиса осигурања са продуженим роком важења, Наручилац неће да оверава достављене 
привремене ситуације, и исте ће неоврене да врати Извођачу у року од осам дана од дана 
њиховог пријема.  

  
Гарантни рок 

Члан 15.  
  

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (словима: две) годинe рачунајући од дана 
примопредаје објекта, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.  

  

За уграђене материјале, опрему, елементе и уређаје важи гарантни рок произвођача, који 
тече од дана примопредаје објекта.  

  

Приликом примопредаје објекта Извођач је дужан да записнички преда Наручиоцу све 
гарантне листове за уграђене материјале, опрему, елементе и уређаје као и упутства за 
руковање.  

Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на објекту 
који су настали због тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу 
квалитета изведених радова и уграђеног материјала, опреме, елемената и уређаја.  
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Рок одазива на позив Наручиоца и приступање отклањању недостатака уочених и/или 
испољених у гарантном року је 7 (словима: седам) дана од дана пријема писаног позива 
Наручиоца.  

Уколико Извођач не поступи у року и на начин предвиђен у ставу 5. овог члана, 
Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача, уновчењем у делу 
или у целости менице за отклањање грешака у гарантном року.  

  

Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 5. овог члана, Наручилац је 
овлашћен да од Извођача тражи накнаду штете до пуног износа трошкова.  

  

Одредбе о гарантном року не искључују одговорност Извођача за солидност градње 
прописане законом којим су регулисани облигациони односи.  

  

Квалитет уграђеног материјала и опреме 
Члан 16.  

  

Материјали који се употребљавају за извођење уговорених радова морају одговарати 
опису радова и техничким нормативима, и одговорност за њихов квалитет сноси 
Извођач.  

  

Извођач је дужан да поднесе потребне атесте о квалитету материјала, елемената, делова 
које уграђује у објекат, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то 
овлашћеног стручног тела.  

  

Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора 
одговарати техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним 
стандардима.  

  

Уколико Извођач не угради материјал, опрему и елементе у складу са техничком 
документацијом, техничким нормативима и утврђеним стандардима, или уколико 
квалитет радова током извођења није у складу са техничком документацијом, техничким 
нормативима и утврђеним стандардима, а на други позив Наручиоца Извођач не изврши 
усклађивање материјала, елемента или квалитета радова које изводи, Наручилац има 
право да уновчи меницу за добро извршење посла током извођења радова, и то 
делимично или у целости.  

  
Обавезе Наручиоца 

Члан 17.  

  

Наручилац је дужан да:  

- Извођачу преда пројекат за извођење и одговарајућу техничку документацију;  

- обезбеди вршење стручног надзора и Извођачу достави решење о именовању 
стручног надзора;  

- уведе Извођача у посао у присуству стручног надзора;  

- обезбеди израду плана превентивних мера и вршење услуга координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, у свему у складу са Уредбом о 
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безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима 
(„Службени гласник РС“, бр. 14/09 и 95/10);  

- у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писаном 
облику  

Извођачу, преко стручног надзора;  

- обезбеди технички преглед и да учествује у раду комисије за технички преглед зграде; 
- образује комисију за примопредају зграде и учествује у њеном раду; - плати уговорену 
цену за изведене радове у складу са понудом Извођача.  

  
Обавезе Извођача 

Члан 18.  
  

Извођач је дужан да:  

  

- видно обележи градилиште градилишном таблом, у свему у складу са Правилником о 
изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“, 
број 22/15);  

- се одазове када га Наручилац позове ради увођења у посао;  

- у присуству Наручиоца и стручног надзора на сваких 15 (словима: петнаест) дана 
изврши на градилишту анализу испуњења уговорних обавеза и да према указаној 
потреби предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са 
Динамичким планом радова, као и друге мере за отклањање констатованих пропуста и 
одступања у току извођења радова;  

- у писаном облику упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и о 
наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и 
примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми 
квалитета после извршене техничке контроле и сл.);  

- изведе све потребне радове на згради у складу са Уговором;  

- омогући Наручиоцу и стручном надзору стални надзор над радовима и контролу 
количине и квалитета изведених радова, уграђеног материјала, елемената, уређаја и 
опреме;  

- поступи по примедбама и налозима стручног надзора и да отклони недостатке у 
радовима у погледу којих су стављене основане примедбе и то на сопствени трошак. 
Оправданим примедбама сматрају се примедбе које се односе на одступања у извођењу 
радова у односу на уговорено;  

- обезбеди градилиште и предузме мере заштите, укључујући и заштиту трећих лица од 
опасности проузроковања штете;  

- спроводи и унапређује мере безбедности и здравља на раду лица која учествују у 
радним процесима и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда 
на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом;  

- поступа по свим наложеним мерама лица за безбедност и здравље на раду и  
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова;  

- уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу;   

- уредно прати слегање објекта у току њене изградње и потом сачини елаборат;  

- о свему што је значајно за реализацију Уговора обавести Наручиоца без одлагања, а 
најкасније у року од 3 (словима: три) дана од дана сазнања за чињенице;  

- доставља привремене и окончану ситуацију стручном надзору на контролу и оверу, а 
након тога Наручиоцу на оверу и плаћање;  
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- уз привремене и окончану ситуацију, Наручиоцу доставља извештај о анализи 
испуњења уговорних обавеза, потписан од стране Извођача и стручног надзора;  

 - обезбеди сву потребну документацију за вршење техничког прегледа објекта и то 
најкасније до момента вршења истог;  

- писаним путем, преко надзорног органа, обавести Наручиоца о завршетку извођења 
радова и спремности истих за технички преглед објекта;  

- обезбеди присуство и учешће својих представника у раду комисије за технички преглед 
објекта;   

- у оквиру уговорене цене изради пројекте изведеног објекта, и то у 3 примерка, као и у 
електронском облику који је потписан, и преда их Наручиоцу пре исплате окончане 
ситуације и пре изласка комисије за технички преглед објекта;  

- по завршетку радова повуче са градилишта раднике, уклони преостали материјал, 
опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти 
градилиште и објекат, уреди земљиште и преда објекат Наручиоцу;  

- да послове који су предмет овог уговора обави савесно и професионално, према 
стандардима, правилима струке и важећим прописима; 

-у складу са Уговором, отклони све недостатке који се појаве у гарантном року.  

  

Члан 19.  
  

Извођач је дужан да о свом трошку обезбеди:  

  

- извођење свих припремних радова;  

- грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, ПТТ услуге и др.) и 
да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, ПТТ услуга, 
одношења смећа и др., од дана увођења у посао до примопредаје радова;  

- дозволе за заустављање и паркирање возила на локацији неопходној за извршење 
Уговора, за све време извођења радова;  

- дозволу за заузеће саобраћајнице, зелене површине и сл;  

- надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме;  

- отклони штету коју за време извођења радова учини на објекту и око објекта;  

- у случају прекида радова, обезбеди и чува објекат и градилиште до њихове 
примопредаје.  

  

Надзор над извођењем радова 
Члан 20.  

  

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова.  

  

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови изводе према техничкој 
документацији; контролу и проверу квалитета извођења радова и примену прописа, 
стандарда и техничких норматива; контролу и оверу количина изведених радова; 
проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се 
уграђују; давање упутстава Извођачу; сарадњу са Извођачем ради обезбеђења 
технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања 
која се појаве у току извођења радова.  
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Стручни надзор је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и ставља примедбе 
Извођачу.   

  

Наручилац може опозвати сваки налог и примедбу стручног надзора, писаним 
обавештењем Извођачу, а у хитним случајевима и усмено.  

  

Примедбе и налози стручног надзора уписују се у грађевински дневник.  

   
Вишкови и мањкови радова 

Члан 21.  

  

Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из Понуде 
Извођача, ако је њихово извођење у функцији целовитог завршетка извођења 
предметних радова.  

  

Мањкови радова су негативна одступања радова у односу на уговорене количине радова 
из Понуде Извођача, при чему њихово извођење није потребно за целовити завршетак 
извођења предметних радова.  

  

Извођач је дужан да за све процењене вишкове и мањкове који прелазе 2% уговорене 
количине, пре почетка радова на њиховом извођењу, поред сагласности стручног 
надзора, прибави и сагласност Наручиоца.  

  

Извођач је дужан да током извођења радова, а најкасније 15 (словима: петнаест) дана 
пре истека уговореног рока из члана 10. Оквирног споразума, достави Наручиоцу, преко 
стручног надзора, табеларни преглед вишкова и мањкова радова са количинама и 
уговореним јединичним ценама. Овај преглед Извођач је дужан да достави и у било ком 
тренутку у току извођења радова, на захтев Наручиоца.  

  

Стручни надзор је дужан да, у року одређеном уговором закљученим са Наручиоцем, 
провери основаност овог прегледа и достави мишљење са детаљним образложењем 
сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање.  

  

Уколико Наручилац прихвати преглед вишкова и мањкова радова, он доноси одлуку о 
измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, на основу које са 
Извођачем закључује измену Уговора, пре коначног обрачуна, односно испостављања 
окончане ситуације.  

  

Све вишкове радова Извођач је дужан да изведе по уговореним јединичним ценама из 
Понуде Извођача.   

  

Извођач је дужан да у року од десет дана од дана закључења измене Уговора Наручиоцу 
преда меницу за добро извршење посла, односно за квалитет изведених радова, 
уграђених материјала, елемената и опреме у току извођења радова, измењене у складу 
са измењеном уговореном ценом.   
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Непредвиђени радови 
Члан 22.  

  

Непредвиђени радови су радови који нису обухваћени Понудом Извођача, а морају да 
буду изведени у функцији целовитог завршетка извођења предметних радова.  

  

Извођач је дужан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, пре 
њиховог извођења, а најкасније 15 (словима: петнаест) дана пре истека уговореног рока 
из члана 10. Оквирног споразума, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за 
извођење непредвиђених радова са Предмером и предрачуном радова.   

  

Стручни надзор је дужан да, у року одређеном оквирним споразумом закљученим са 
Наручиоцем, провери основаност овог захтева и достави мишљење са детаљним 
образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу ради предузимања радњи за 
уговарање непредвиђених радова на основу члана 36. Закона о јавним набавкама, а након 
добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 
преговарачког поступка.  

  

За случај потребе за извођењем хитних непредвиђених радова, Извођач је дужан да 
приступи њиховом извођењу уз сагласност стручног надзора, уколико је извођење ових 
радова нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а потреба за њиховим 
извођењем је изазвана ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и 
сл.) који се нису могли предвидети током израде техничке документације за извођење 
радова. О извођењу ових радова, Извођач и стручни надзор су дужни да најкасније у 
року од 24 сата у писаном облику обавесте Наручиоца.  

  

 
Накнада штете 

Члан 23.  
  

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини Наручиоцу својом 
кривицом или грубом непажњом.  

  

Уколико Наручилац у току извршења оквирног споразума претрпи штету која је 
последица неиспуњавања уговорних обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран 
за штету коју Наручилац у том случају претрпи и дужан је да је надокнади.  

  

Стране оквирног споразума су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог 
члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину 
штете, о чему ће бити сачињен записник.  

     
Уговорна казна 

Члан 23.  
  

Ако Извођач својом кривицом не испуни предмет оквирног споразума у року из члана 
10. Оквирног споразума, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 2%о 
(словима: два промила) од уговорене цене из члана 6. Оквирног споразума без ПДВ-а за 
сваки календарски дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не 
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може да буде већи од 10% (словима: десет посто) од уговорене цене из члана 6. Оквирног 
споразума без ПДВ-а.   

  

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. Наручилац 
задржава право да износ обрачунате уговорне казне наплати уновчењем менице за добро 
извршење посла, уместо умањења окончане ситуације.  

  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева 
накнаду штете, односно уколико је Наручилац због закашњења Извођача са испуњењем 
предмета Уговора претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право да 
захтева разлику до потпуне накнаде штете. Стране оквирног споразума споразумно 
одређују висину штете, а уколико то није могуће, износ штете се утврђује у 
одговарајућем судском поступку.  

  
Примопредаја изведених радова и коначни обрачун  

Члан 24.  

  

По завршетку извођења радова Извођач је дужан да Наручиоцу преда објекат у државину.  

    

Предаја објекта у државину Наручиоцу после уговореног рока сматра се кашњењем у 
извођењу радова.  

    

Извођач је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје објекта најкасније 15 
(словима: петнаест) дана пре дана планираног за примопредају и истовремено га 
обавести о томе ко ће да присуствује примопредаји.  

    

Наручилац је дужан да у року од 10 (словима: десет) дана од дана пријема обавештења 
о намери примопредаје објекта именује комисију за пријем објекта и о именовању и 
члановима комисије обавести Извођача.  

    

Записник о примопредаји потписују овлашћени представници Наручиоца, Извођача и 
стручног надзора.  

    

Записником се констатује да ли су радови изведени по Уговору, прописима и правилима 
струке, да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно које 
радове Извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у ком року 
то треба да учини, о којим питањима техничке природе није постигнута сагласност 
између овлашћених представника Наручиоца и Извођача, констатацију о примопредаји 
гарантних листова и атеста, датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.  

  
Извођач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје отклони 
у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана њиховог утврђења, а у супротном ће се 
сматрати да су радови изведени по протеку уговореног рока.  

    

Рад на коначном обрачуну започиње одмах по извршеној примопредаји а завршава се у 
року од 30 (словима: тридесет) дана од дана примопредаје.  
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Коначним обрачуном обухватају се сви радови изведени на основу оквирног споразума, 
укључујући и непредвиђене и накнадне радове које је Извођач био дужан или овлашћен 
да изведе, без обзира да ли су радови обухваћени привременим ситуацијама.  

  

Технички преглед објекта 
Члан 25.  

  

Извођач је дужан да преко стручног надзора писаним путем обавести Наручиоца о 
завршетку извођења радова и спремности објекта за технички преглед. Извођач је дужан 
да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима те 
комисије.   

Наручилац и Извођач су дужни да комисији за технички преглед обезбеде сву потребну 
документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и 
начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога 
комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току 
грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката 
(“Службени гласник РС“, бр. 27/15 и 29/16).   

Уколико комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на 
изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија.   

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама комисије за технички 
преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку 
Извођача.   

По добијеном позитивном извештају комисије за технички преглед, Наручилац и 
Извођач ће, без одлагања, а најкасније у року од 7 (словима: седам) дана, приступити 
примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.   

Трошкове комисије за технички преглед, сносиће Наручилац, а поновног техничког 
прегледа Извођач ако су разлози за негативни налаз настали кривицом Извођача.   

  

Чување пословне тајне 
Члан 26.  

  

Извођач је дужан да чува пословне тајне Наручиоца, као и да у оквиру својих активности 
брине о угледу Наручиоца и његове делатности.  

  
Раскид Оквирног споразума 

Члан 27.  
  

У случају битних повреда одредаба оквирног споразума или повреда које се понављају, 
оквирни споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид оквирног споразума 
захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (словима: тридесет) дана.  

Оквирни споразум може бити раскинут само уколико је друга страна у оквирном 
споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и 
уколико исте није отклонила у остављеном року који не може бити краћи од 15 (словима: 
петнаест) дана.   

Раскид оквирног споразума може да изврши само она уговорна страна која је своје 
обавезе из оквирног споразума у потпуности и благовремено извршила.   

Сву штету која настане раскидом оквирног споразума сноси она страна која је својим 
поступцима или разлозима довела до раскида оквирног споразума.   



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.25-2018 88/100 

  

 

 

 

Оквирног споразума може бити раскинут и писаним споразумом страна којим ће 
регулисати међусобна права и обавезе.  

У случају раскида оквирног споразума, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди 
од пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида 
оквирног споразума. Пресек изведених радова мора да буде потписан и оверен од стране 
стручног надзора. На основу пресека изведених радова, уговорне стране сачињавају 
споразум о међусобним потраживањима.   

Завршне одредбе 
Члан 28.  

  

С обзиром на то да стране оквирног споразума закључују у међусобном поверењу и 
уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и 
поштења.   

На све што није регулисано оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 
57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна 
повеља) и Закона о планирању и изградњи и позитивно правни прописи.  

На оквирни споразум ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према 
прописима Републике Србије.  

Измене и допуне овог оквирног споразума могу се вршити само уз претходни писани 
споразум страна у оквирном споразуму који се као анекс прилаже овом оквирном 
споразуму. 

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са 
оквирним споразумом решавати споразумно мирним путем.   

Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што 
својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у Ужицу.  

  
Члан 29.  

  

Стране у оквирном споразуму су сагласно изјављују да им је оквирни споразум прочитан 
и протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.  

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника оквирног 
споразума, а почиње да се примењује даном увођења у посао Извођача од стране 
Наручиоца.    

Оквирни споразум је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерка од којих свакој 
страни споразума припада по 3 (словима: три) примерка.  

  

ЗА ИЗВРШИОЦА  РАДОВА:                                                 ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА: 
                                                                                                           в.д. директор 

  дипл. инж. шум. Драгић Караклић 

 
_____________________________                                   ___________________________                                                                                                                    
Напомена: 

Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни 

оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе 

модела окирног споразума. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача 

може да се определи да модел споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума.  
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити 

њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом 

оверава. Уколико обрасце и изјаве потписује лице које није овлашћено за заступање по 

решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити овлашћење за 

потписивање.  

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП "Национални парк Тара", улица Миленка Топаловића 

бр. 3, 31250 Бајина Башта, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  радова –  

Реконструкција бараке – планинарски дом на Митровцу, ЈН бр. 25/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 24.09.2018. године  до 11 часова. 

Отварање понуда ће се обавити дана 24.09.2018. године у 12:00 часова, у просторијама 

наручиоца у ЈП "Национални парк Тара", Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

1) Образац понуде (Образац 1) страна 36-40 ; 

2) Образац структуре понуђене цене са упуством како да се попуни (Образац 2) 

страна 41 - 60; 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) страна 61; 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) страна 62; 
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5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5) страна 63; 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем 

страна 64; 

7) Референц листа понуђача о изведеним радовима ( Образац7.) страна 65-66; 

8) Потврда о изведеним радовима наведеним у референц листи ( Образац 8.) страна 

67; 

9) Образац за технички капацитет понуђача (Образац 9) страна 68; 

10) Образац за кадровски капацитет понуђача (Образац 10) страна 69; 

11) Потврда да је представник заинтересованог понуђача обишао локацију и извршио 

увид у техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за 

прихватљиву понуду за јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 25/2018 

Реконструкција бараке – планинарски дом на митровцу ( Образац 11) страна 70; 

12) Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења ( Образац 12.) страна 71; 

13) Изјава о достављању полисе осигурања  ( Образац 13) страна 72; 

14) Модел Оквирног споразума  страна  73 - 88; 

НАПОМЕНА : 

Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу 

(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75. и 76. ЗНЈ) који 

морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

 

3. ПАРТИЈЕ 

 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

    

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Национални парк 

Тара", Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку радова   – Реконструкција бараке – планинарски 

дом на Митровцу, ЈН бр. 25/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку  радова   – Реконструкција бараке – планинарски 

дом на Митровцу, ЈН бр. 25/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку радова   – Реконструкција бараке – планинарски 

дом на Митровцу, ЈН бр. 25/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова   – Реконструкција бараке – 

планинарски дом на Митровцу, ЈН бр. 25/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

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

понуду. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као 

и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 

ЗЈН и то податке о: 

 

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана  од дана достављања  исправних привремених и окончане 

ситуације. 

 

Привремене ситуације добављач доставља до 5-ог у месецу, за радове изведене у 

претходном месецу. Укупна вредност привремених ситуација не може да буде већа од 90% 

од уговорене цене. 

 

Добављач, на основу записника о примопредаји и окончаног обрачуна, а након 

завршеног техничког прегледа, испоставља окончану ситуацију. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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9.2. Захтев у погледу рока извршења радова 
 

Радови ће се извршавати у року од 75 календарских дана и то до краја 2018. Године, а 

поштујући динамику коју ће диктирати наручилац према својим потребама. Почетак и 

рок извршења радова ће се дефинисати појединачним уговором или наруџбеницом. 

 
Место извршења радова је у оквиру газдинске јединице "Тара". Постојећи објекат 

Планинарски дом, налази се на Митровцу на Тари, на кат. парцели број 876/1 КО 

Перућац, општина Бајина Башта, у границама Националног парка Тара, на подручју које 

је Просторним планом дефинисано као грађевинско подручје и налази се у III степену 

заштите. 

 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
10. ГАРАНТНИ РОК 

  

Гарантни рок за изведене радове износи две годинe рачунајући од дана примопредаје 

објекта, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.  

За уграђене материјале, елементе, опрему и уређаје важи гарантни рок произвођача, који 

тече од дана примопредаје објекта.  

 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

 

Наручилац може након закљученог уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предметне набвке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у 

складу са чланом 115. ЗНЈ. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
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12.1 Понуђач је дужан да у понуди достави : 

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  и то бланко сопствену меницу, 

која мора бити евидентирана у Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписом од стране лица овлашћеног за заступање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 

најмање 8 дана дужи од дана истека важности понуде. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду; 

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; 

- понуђач с којим је закључен уговор не поднесе средство обезбеђење уз уговор за 

добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем и достављањем средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

12.2. Понуђач са којим се закључи уговор дужан је да достави : 

 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања појединачног 

уговора, преда наручиоцу 1 (једну)  бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла, односно за квалитет уграђених материјала, елемената и опреме, као и 

за квалитет радова, са клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 

права на приговор која мора бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. 

Меница мора бити  оверена печатом и потписаном од стране овлашћеног лица за 

потписивање, а уз исту  мора бити достављено попуњено и  оверено печатом менично 
овлашћења, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. са 

роком важења 2 године дужим од уговореног рока. Наручилац ће уновчити бланко 

сопствену меницу уколико Извођач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на 

начин предвиђен Уговором, односно уколико дође до недостатака приликом извођења 

радова, које извођач неће или није у могућности да отклони по другом писаном позиву 

наручиоца, односно ако у року од три дана, од другог писаног позива наручиоца, не 

приступи отклањању недостатака, или уколико приликом примопредаје зграде не преда 

меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Извођач је дужан да продужи 

рок важења менице за добро извршење посла.   

 

12.3. Понуђач са којим се закључи појединачан уговор дужан је да достави : 

 
Извођач је дужан да приликом примопредаје објекта Наручиоцу преда бланко сопствену 
меницу за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулама неопозива, 
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безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од укупно 
уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу уколико Извођач не извршава своје 
гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Уколико Извођач не 
достави меницу за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла.  

  

Све менице морају бити безусловне, плативе на први позив, неопозиве и без права на 
приговор.  

  

Ниједна меница не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 
одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

 

Меница мора бити  оверена печатом и потписаном од стране овлашћеног лица за 

потписивање, а уз исту  мора бити достављено попуњено и  оверено печатом менично 

овлашћења, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора 

без ПДВ-а. 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (меницу), Наручилац ће 

наплатити у целости, у случају да понуђач, који наступа самостално, или са 

подизвођачима, или као овлашћени члан групе понуђача. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

14. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

- 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, на адресу Предузећа: 

ЈП “Национални парк Тара“, Миленка Топаловића бр. 3, 31250 Бајина Башта, путем 

електронске поште: office@nptara.rs, или факсом, на број: 031/863-644, тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 25/2018”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено! 

 

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

ЗЈН,  и то: 

-путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

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

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 

 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-

mail: office@nptara.rs, факсом на број: 031/863-644 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. 

 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 

доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
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Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 
 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

 

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

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. 

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин 

додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара; 

   (4) број рачуна: 840-30678845-06; 

   (5) шифру плаћања: 153 или 253; 

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

   (7) сврха: ЗЗП; ЈП "Национални парк Тара"; јавна набавка број 25/2018; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије; 

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10)  потпис овлашћеног лица банке, или 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или 

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или 

 

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључивања уговора о јавној набвци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предметне набавке, с тим да се укупна вредност може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све 

у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015, 68/2015 ) 

 

Све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закона 

о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015 ). 
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Менично писмо -  овлашћење 

 

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и 

"Сл. Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачака 1, 2 и 6  Одлуке о 

облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

(''Сл. гласник РС'' бр.57/04 и 82/04), 

ДУЖНИК: _______________________________________________________________ 

Кога заступа:_____________________________________________________________ 

Матични број:____________________________________________________________ 

ПИБ:____________________________________________________________________ 

Текући рачун број _______________________________________________________ 
 

ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

за корисника бланко-сопствене менице 
 

КОРИСНИК: (Поверилац) ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, 31250 

Бајина Башта, Миленка Топаловића бр. 3  
 

Предајемо вам _____________________________ потписану и оверену бланко меницу и 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина 

Башта, Миленка Топаловића бр. 3 да предату меницу  може попунити на износ 

доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим 

трошковима на основу уговора о ________________________ од __________________ 

године, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса. 
 

ОВЛАШЋУЈЕМО ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина 

Башта, Миленка Топаловића бр. 3 да, у складу са одредбама предметног уговора и 

припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и 

неопозиво, без протеста и  трошкова на износ од 10% од укупне вредности уговора, 

вансудски ИНИЦИРА наплату  - издавање налога за наплату на терет рачуна Дужника 

код банака, а у корист рачуна ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, 31250 

Бајина Башта, Миленка Топаловића бр. 3. 
 

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена 

лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање 

средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 

правни промет. 
 

Место и датум издавања Меничног писма-овлашћења:                                                                               

Дужник – издавалац менице: 

У _______________,  _______________. године                         

                      __________________________ 

                                                                                                    (потпис овлашћеног лица и овера печатом) 

Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом 

потписивања Уговора 


