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 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број IV-404-2/2019-137, од 14.05.2019. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-404-2/2019-138, 
од 14.05.2019. године, припремљена је: 
  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за поступак јавне набавке мале вредности -  

набавка радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу 
  

 
Редни број јавне набавке 16/2019 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Подаци о наручиоцу 

  
 Наручилац је: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА , 
                                   Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16 
 Интернет страница наручиоца:  www.backapalanka.rs 
           

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 
 
 Предметна јавна набавка радова, број 16/2019 – спроводи се у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова на увођењу грејања у објекту 
вртића у Силбашу. 

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

1.4.  Контакт (лице или служба)  

 

Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима, понедељак - петак, у току радног 
времена од 07,00-15,00 часова. 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавки 

 
Јавна набавка радова, број 16/2019 – набавка радова на увођењу грејања 

у објекту вртића у Силбашу. 
 
 Ознака из општег речника набавке: 
 45331100 радови на инсталацији централног грејања. 
 
2.2. Партије 

 
Набавка није обликована по партијама.   

 
3. ВРСТА  И  СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

 
Врста и спецификација радова  и технички услови који су предмет јавне 

набавке, детаљно су приказани у делу – Спецификација радова и Образац 
структуре цене са упутством како да се попуни  „Образац број 11.“  

http://www.backapalanka.rs/
mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
За ову јавну набавку није потребна техничка документација. 
 
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  

ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 
5.1. Обавезни услови 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће  у поступку јавне набавке  дефинисане 
чланом 75. Закона о јавним набавкама и то: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона); 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл.75. став 1. тачка 2. Закона); 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 
 

Понуђач  је дужан да наведе да је  изричито  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. став 2. Закона). 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1., 2. и 4. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. Закона о 
јавним набавкама. 
 

5.2. Доказивање испуњености обавезних услова 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, у 
складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве          
(Образац изјаве понуђача – „Образац број 2.“) којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 

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

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

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1.,2. и 4. Закона. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача – „Образац број 3.“) 
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. тачка 1., 2. и 4. Закона. 
 

5.3.  Додатни услови 
 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чланом 76. 
Закона, и то да:  

 
5.3.1.  располаже неопходним минималним финансијским капацитетом: 

 

-понуђач у 2016. и 2017. години није пословао са губитком 
-понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последње 2 године 
од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу ЈН 
 

5.3.2. располаже неопходним минималним пословним  капацитетом:  
 

- потврда Наручиоца (копије) да је понуђач у последње две године изводио 
референтне  радове који су предмет јавне набавке, укупне збирне 
вредности 10.000.000,00 динара без ПДВ-а  
 

5.3.3. располаже неопходним минималним кадровским  капацитетом:  
-да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно да понуђач на 
дан подношења понуде има у радном односу или ван радног односа 
минимум 20 лица, од тога: 

  - минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом број 
410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-
занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње  
или минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 
број 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње 
- минимум једног дипломираног електроинжењера са лиценцом број 450 – 
одговорни извођач радова електро енергетских инсталација ниског и 
средњег напона  
- минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом број 
414 – одговорни извођач радова хидротехничких објеката инсталација 
водовода и канализације  
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- минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом број 
430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике  
- најмање једно запослено лице које поседује уверење о стручној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравље на раду 
које издаје Министарство рада и социјалне политике, Управа за 
безбедност и здравље на раду 
- грађевински техничар – 2 
- помоћни радник – 3 
- керамичар – 2 
- лимар – 1 
- бравар – 1 
- електричар – 2 
- молер – 2 
- тесар – 1 
- столар – 1 
 
5.3.4. располаже неопходним минималним  техничким  

капацитетом  
 
- Да понуђач на дан подношења понуде поседује (у својини или по 

основу закупа или лизинга или уговора о пословно-техничкој сарадњи) 
минимум: 

-  1 камион кипер  
- 1 доставно возило минимум 1000 кг 
-  Стандарди: ISO 5001,ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22301, ISO 

27001, ISO 37001.  
 
5.4. Доказивање испуњености додатних услова 

 
          У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач 
доказује испуњеност додатног услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих  доказа: 
 

5.4.1. Неопходан минимални финансијски капацитет 

 

- Биланс стања и Биланс успеха за 2016. и 2017. годину 

- Потврда о  броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта 

Народне банке  

 

5.4.2. Неопходан минимални пословни капацитет 

 

- Копија уговора, окончане ситуације и потврда Наручиоца о изведеним 

радовима (Образац референтна листа-Образац број 7. и Пoтврда 

референтног наручиоца –Образац број 8.) 
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5.4.3. Неопходан минимални кадровски капацитет 

 

- Изјава о  кадровском капацитету на сопственом образцу 

- Копије лиценци 410 или 411, 450, 430, 414 са потврдама Инжењерске 

коморе Србије о поседовању важеће лиценце и Уговор о радном 

ангажовању 

- Копија Уверења о положеном стручном испиту о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, 

пријава, уговор о раду или други доказ о раном ангажовању 

- За лица без лиценци (минимум 15) копија потврде о пријави на РФПИО 

или Централног регистра социјалног осигурања (копија Обрасца М-А или 

МЗА или М1/М2 или М1Ц3) за запослене и копија уговора о радном 

ангажовању лица 

- За лица ван радног односа – ангажована у складу са Законом о раду, 

период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара 

предметна јавна набавка 

 

5.4.4.Неопходан минимални технички  капацитет 
 
- копија важеће саобраћајне дозволе за возила са читачем и одштампаном 
сликом регистрационе налепнице возила из које се види регистарски број 
возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна 
дозвола није издата на име понуђача као власника возила поред копије 
важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу 
коришћења возила (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о 
лизингу или уговор о коришћењу возила и сл.). Фотокопија очитане 
саобраћајне дозволе 
- пописна листа основних средстава са назначеним основним средствима 
или уговор о лизингу – (маркирати фломастером) 
- фoтoкoпиje важећих сeтрификaтa  

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце.  . 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом везане за обавезне услове, ако 
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
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 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. 
 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
6.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 

 
- Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
6.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 

 
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 
који су саставни део конкурсне документације. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, 
упутства, спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале 
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду 
достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.  

Приложену Спецификацију радова попунити на местима где је то 
предвиђено, за све ставке, јер ће у супротном понуда бити одбијена као 
неодговарајућа. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 

Понуђачи су у обавезни да изврше обилазак терена на којем ће се вршити 
радови. За обилазак терена понуђач је у обавези да донесе овлашћење за лице 
које ће извршити обилазак терена. Обилазак терена могуће је извршити сваког 
радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова, закључно са 21.05.2019. године, 
особа за контакт: Ивана Николић тел: 064/855-35-64. Наручилац је обавезан да 
овери потврду о обиласку терена. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 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 
адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка 
Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај – Понуда за набавку 



Набавка радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу 
  

Страна 9 од 51 
 

радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу, број ЈН 16/2019“, у року 
од 8 (осам) дана од дана објављивања  позива и конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно до 
22.05.2019. године до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 22.05.2019.  
године до 11,00 часова.  

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као 
и име особе за контакт и број телефона. 

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. 

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.  

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће 
бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 

 
 Понуда мора да садржи: 
 

 Документа која је наручилац тражио како би се доказала испуњеност 
додатних услова  

 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде  – „Образац број 1.“ 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о испуњавању услова из 
члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. Закона о ЈН - „Образац број 2“, попуњава, 
потписује и оверава овлашћено лице понуђача  односно овлашћено лице 
сваког понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа 
самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве подизвођача о испуњавању 
услова из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. Закона о ЈН  - „Образац број 3“, 
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице подизвођача  

 Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде – 
„Образац број 4“, попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице 
понуђача односно  овлашћени понуђач из  групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не  наступа самостално. Достављање овог 
обрасца није обавезно. 

  Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди- 
„Образац број 5“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача  односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, 
уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о  поштовању обавеза из 
члана 75. став 2. Закона -  „Образац број 6“, попуњава, потписује и 
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оверава овлашћено лице понуђача  односно овлашћено лице сваког 
понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац референтне листе - Списак 
најважнијих изведених радова у последње 2 године (2017. и 2018.) - 
„Образац број 7.“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача, односно овлашћено лице сваког  понуђача из  групе понуђача, 
уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац Потврде о реализацији уговора  -  
„Образац број 8“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
наручиоца за кога су рађени радови и оверава га печатом наручиоца 

 Потврда Наручиоца о обиласку терена, попуњава, потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача  односно овлашћено лице  из  групе понуђача, 
уколико понуђач не наступа самостално и потписује представник 
Наручиоца  и оверава га печатом -  „Образац број 9“ 

 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - „Образац број 10“  

 Попуњена, потписана и оверена Спецификација радова и образац 
структуре цене са упутством како да се попуни – „Образац број 11“ 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 10% укупне 
вредности понуде без ПДВ-а и да иста има важност трајања 30 дана од 
дана отварања понуде 

 Оригинално писмо о намерама банке за добро извршење посла, 
обавезујућег карактера у износу од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а, која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на први 
позив наплатива без приговора са роком важности 10 дана дужим од дана 
уговореног рока за коначно извршење набавке у целости 

 Оригинално писмо о намерама банке за отклањање недостатака у 
гарантном року, обавезујућег карактера у износу од 5% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а, која мора имати клаузулу да је неопозива, 
безусловна и на први позив наплатива без приговора са роком важности 
10 дана дужим од гарантног рока 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити              
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 
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Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 22.05.2019.  године у просторијама Општине Бачка 
Паланка са почетком у 12,00 часова. Представник понуђача може присуствовати 
јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од 
стране тог понуђача. 
 

6.3. Обавештење о могућности подношења понуде са 
варијантама 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6.4. Начин  измене, допуне и опозив понуде 

 
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 

обавештењем пре истека рока за подношење понуда, а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 
обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти: «измена понуде», 
«допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај- понуда за 
набавку радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу, број ЈН 
16/2019“. 

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

 
6.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити 
да учествује у више заједничких понуда 

 
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 исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 
 

6.6. Понуда са подизвођачем 
 

 У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „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. 

 Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 
достави Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона о ЈН – 
„Образац број 3“, из члана 75. став 1. тачке 1. ,2. и 4. Закона о јавним набавкама. 
 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 у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу 
без обзира на број подизвођача.  
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 Понуђач који поднесе понуду самостално, не може бити и подизвођач у 
некој другој понуди.  
 

6.7. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде 

ће заокружити опцију «као заједничку понуду». 
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи: 

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
и 

- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 
плаћање   

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, 
а додатне услове могу испунити заједно. 
 Група понуђача је дужна да достави Образац изјаве о испуњавању 
обавезних услова – „Образац број 2.“, из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН , 
потписан и оверен од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
 

6.8. Начин и услови плаћања, рок важења понуде и гаранција 
 

Начин и услови плаћања: уговорена вредност радова плаћа се на основу   
окончане ситуације, на основу стварно изведених радова и јединичних цена 
датих у понуди, у року од најкасније 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 
исправне фактуре  оверене од стране надзорног органа. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда. 
Гарантни рок: 24 месеца од дана када је извршена примопредаја свих 

уговорених радова.За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.  

 
6.9. Рок  завршетка радова 

 
Рок завршетка радова: најкасније 90 календарских дана од дана увођења 

понуђача у посао. 
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6.10. Место  извођења радова 
 

Место извођења радова: Силбаш, кат.парцела број 560 к.о. Силбаш. 
 

6.11. Валута 
 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а.  

Цена мора бити фиксна, не може се мењати за све време трајања уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

6.12. Заштита података  
 

Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из групе 
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као 
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се 
неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали подаци 
из понуде. 
 

6.13. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са 
припремањем понуде 

 
Заинтересовано лице може у писаном облику 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 
понуда на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог 
број 16, 21400 Бачка Паланка. 

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима, понедељак - петак, у току радног 
времена од 07,00-15,00 часова. 

 Наручилац је дужан да у року од  3 дана од дана пријема захтева, одговор 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом «Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна 
набавка број 16/2019». 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре дана истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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6.14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и  

контрола код понуђача односно његовог подизвођача и 
допуштене исправке 

 
  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 и увид и 
контролу код понуђача односно његовог подизвођача. 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу, увид код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу, увид код понуђача, као и код његовог 
подизвођача. 

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.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
6.15. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 

 
Одлука о додели Уговора о јавној набавци добара донеће се применом 

критеријума  „најнижа понуђена цена“. 
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
завршетка радова.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок 
завршетка радова, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену и  исти рок завршетка радова.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. 

 
6.16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде („Образац број 6“). 

 



Набавка радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу 
  

Страна 15 од 51 
 

6.17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

6.18. Захтев за заштиту права 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 
167. Закона о јавним набавкама.  

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано 
лице које има интерес за  доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021/60-45-587 или препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или 
наставља са поступком. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуде,  и уколико  је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана 
пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за 
заштиту права је 5 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. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из 
члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.Наручилац 
закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
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дана од дана доношења.Против закључка наручиоца, подносилац захтева може 
у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 
комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. 
ЗЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

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

 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(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.  

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.  
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);  
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 Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
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Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара.  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама.  

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  
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Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије 
је извршни наслов.  
 

6.18.Обавештење о року за закључење уговора 
 

Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци закључиће 
се у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен уговор 
о предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам дана 
рачунајући од дана достављања уговора на потпис. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5. Закона. 
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Образац број  1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку  
радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу, број  ЈН 16/2019. 

 
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: 
 

 
 

Врста предузећа: 
(микро, мало, средње, велико) 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде 

 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 1. 
до 4. ЗЈН-а јавно доступни (уколико 
се докази не достављају уз понуду) 

 

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: набавка радова на увођењу грејања у 
објекту вртића у Силбашу, број  ЈН 16/2019. 

 

Понуђена цена 
 без ПДВ-а 

 
 

Понуђена цена 
са ПДВ-ом 

 

 

 
 

Начин и услови плаћања: 
 

 Уговорена вредност радова плаћа се на 
основу   окончане ситуације, на основу 
стварно изведених радова и јединичних 

цена датих у понуди, у року од најкасније 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема 
исправне фактуре  оверене од стране 

надзорног органа 

Рок завршетка радова 
(најкасније 90 

календарских дана од дана 
увођења понуђача у посао) 

 
_________________ 

календарских дана од 
дана увођења понуђача у посао 

 
Место извођења радова 

 

 
Силбаш, кат.парцела број 560 к.о. Силбаш  

Рок важења понуде: 
(не може бити краћи од 60 

дана од дана отварања 
понуде) 

 
_______ дана од 

дана отварања понуда 
 

Гарантни рок 24 месеца од дана када је извршена 
примопредаја свих уговорених радова.За 
уграђене материјале важи гарантни рок у 
складу са условима произвођача, који тече 
од дана извршене примопредаје радова.  

 

 
Цена је фиксна, не може се мењати за  време трајања уговора. 
 
Датум          Овлашћено лице  Понуђача 

    М. П.  
_______________________          _____________________________ 
 
Напомена:  
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 број 2. 
 
 
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА 
 ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈН 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  ______________________________________________________, 
у поступку јавне набавке радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу, 
број  ЈН 16/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то 
обавезне услове: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) 
 

 
Место:_____________                                                Овлашћено лице  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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Образац број 3. 

 
 

 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75.  ЗАКОНА О ЈН  

 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач_____________________________________________________, 
у поступку јавне набавке радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу, 
број  ЈН 16/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то 
обавезне услове: 
 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији). 
 

 
Место:_____________                                                                Подизвођач 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                                                                                                              Образац број 4. 
 
       

           
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације («Сл.гласник РС» 86/2015) достављамо 
образац са структуром трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке 
мале вредности, за набавку радова на увођењу грејања у објекту вртића у 
Силбашу, број  ЈН 16/2019. 

 
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у 

предметној јавној набавци,  
Понуђач:_______________________________,  из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 

 

 
 

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво 
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе наведене 
трошкове, под условом да их  је понуђач стварно имао и тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 
Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 Место:_____________                                                 Овлашћено лице  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
           

 
 
 
 

 
 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара 
без ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара 
без ПДВ-а 
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Образац број 5. 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________ 
       (назив понуђача) 
даје: 

 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу, 
број  ЈН 16/2019, 

 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 5.“ – Изјава о независној понуди од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду 
подноси група понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                Овлашћено лице  Понуђача          
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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  Образац број 6. 
 
 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

 
 

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

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач________________________________________________________ 
у поступку јавне набавке радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу, 
број  ЈН 16/2019, поштовао је 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. 

 
 

 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                  Овлашћено лице  Понуђача  
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Образац број 7. 

 
   

 
СПИСАК – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

најважнијих изведених радова 
у последње 2 године (2017. и 2018.) 

 

РБ 
 

Предмет уговора / година Наручилац посла / 
лице за контакт 

Вредност набавке у 
динарима  
без ПДВ-а 

1. 
 

   

2. 
 

   

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8. 
 

   

9.    
 

10.    
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 
 

 

 
НАПОМЕНА: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, 
уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача 
потписује и оверава свој Списак – референтну листу.  
Понуђач мора да документује референтну листу достављањем фотокопираних 
уговора и фотокопија оверених окончаних ситуација. 
 

Датум             Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________           __________________________ 
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Образац број 8. 

 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 

_____________________________________  
                   Назив наручиоца  
 
_____________________________________  
                       Адреса  
 

Овим потврђујемо да је понуђач: 
_______________________________________________ 

/назив и седиште/ 
___________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан) 
 
за потребе Наручиоца  квалитетно и у Уговореном року извео радове 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

(навести назив уговора и врсту радова) 
 
у вредности од укупно _______________________________ динара без ПДВ-а,  

а на основу Уговора број  _________________ од _________________ године.  

чија је реализација окончана ___________ године. 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се 
не може користити.  
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су 
горе наведени подаци тачни.  
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
телефон: ___________  
 
 
 

У _____________________ М.П. потпис овлашћеног лица 
издаваоца референце 
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Образац број 9. 

 
 
 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА 
 
 
 

Дана ______________________________ године, представник понуђача  
 
__________________________________________________________________, 

(назив фирме, седиште, адреса) 
 
___________________________________________________________________ 

(име представника предузећа) 
 
се, на локацији општине Бачка Паланка, детаљно упознао са локалитетима на 
којима ће се извршити предметни радови.  
 
Овом потврдом Понуђач изјављује да је добио све потребне информације о 
извођењу предметних радова које су га интересовале и да нема никаквих 
нејасноћа ни по ком питању. 
 
 
          Дана        
________________                           _______________________ 
        Представник Понуђача 
 
 
 
 
Потврђује се да се Понуђач упознао са локалитетима на којима ће се извршити 
предметни радови.  
 
 
 
____________________________    М.П. 
Представник – контакт особа  
општине Бачка Паланка 
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Образац број 10. 

 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке:ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 45331100 радови на инсталацији централног 
грејања 
БРОЈ:IV-404-2/2019-_  
ДАНА: _______________ 2019. годинe 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ- 
набавка радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу,  

број  ЈН 16/2019 
 

Закључен у Бачкој Паланци, дана _______________ 2019. године између: 
 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 
16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник општинске 
управе Рајка Појужина, дипл. правник ( у даљем тексту: Наручилац ), 

и  
 2. ____________________________ , из __________________ , улица 
_______________________, ПИБ ________________, матични број 
_____________,  врста предузећа ________________________, рачун број 
___________________ који се води код ________________________ банке, кога 
заступа _______________________________ (у даљем тексту: Извођач). 
 
НАПОМЕНА: У случају да изабрани извођач наступа са подизвођачем, односно 
као добављач из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив 
подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 
 

Члан 1. 
(Опште одредбе) 

 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник Републике Србије» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео 
поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова на увођењу грејања у 
објекту вртића у Силбашу, редни број ЈН 16/2019. 

- Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца, дана 14.05.2019. године, а према конкурсној 
документацији број IV-404-2/2019-139 (у даљем тексту: Конкурсна 
документација), која у прилогу чини саставни део овог уговора;  

http://www.backapalanka.rs/
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- да је Извођач доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца заведена 
под бројем __________ дана __.__. 2019. године (у даљем тексту: Понуда), која у 
прилогу чини саставни део овог Уговора;  
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора Извођачу под бројем __________ дана ___.___.2019. 
године. 

Члан 2. 
 

Предмет  уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са јавном 
набавком на  увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу (у даљем тексту: 
радови), у свему према спецификацији Конкурсне документације и Понуди 
Извођача, из поступка јавне набавке мале вредности, број ЈН 16/2019. 

Обавезује се Извођач да за потребе Наручиоца изврши  радове у свему 
према спецификацији Конкурсне документације и Понуди Извођача, из става 1. 
овог члана, а која чини саставни део овог уговора. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши  
грађевинско-занатске и друге радове и све друго неопходно за потпуно 
извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 3. 
 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи 
_____________________ динара без ПДВ-а, односно ___________________ 
динара са ПДВ-ом. 
 Цена је фиксна и не може се мењати за свe време трајања уговора. 
 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 
цена обухвата и трошкове организације извођења радова, осигурања и све 
остале зависне трошкове Извођача. 
 Након закључења овог уговора, вредност изведених радова ће бити 
утврђена на основу стварно изведених радова и јединичних цена датих у понуди 
Извођача наведеној у члану 1. овог уговора, а до износа уговорене вредности 
радова.  

Члан 4. 
(рок и начин плаћања) 

 
Уговорне стране уговарају следећи начин плаћања: 

 уговорена вредност радова плаћа се на основу   окончане ситуације, на 
основу стварно изведених радова и јединичних цена датих у понуди, у року 
од најкасније 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре  
оверене од стране надзорног органа 

 Уз окончану ситуацију се доставља Записник о примопредаји изведених 
радова потписан од стране надзорног органа и Извођача, којим се верификује да 
су радови извршени на уговорени начин.   
 Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача број ____________________ 
који се води код _________________ банке. 
 Извођач је дужан да фактуру достави искључиво у динарском износу.  



Набавка радова на увођењу грејања у објекту вртића у Силбашу 
  

Страна 33 од 51 
 

 Извођач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор 
заведен код Наручиоца (заводни број Наручиоца).            
 

Члан 5.  
(рок завршетка радова) 

 
 Извођач се обавезује да изврши уговорене радове из члана 2. овог 
уговора у року од   ____ календарских дана, од дана увођења понуђача у посао . 
 О изведеним радовима води се  грађевински дневник. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности 
Наручиоца. 

Члан 6.  
(уговорна казна) 

 
 Уколико Извођач  не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу  уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 
вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ 
обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, 
Наручилац може једнострано раскинути Уговор и активирати банкарску гаранцију 
за добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза. 

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

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну 
накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом. 

 
Члан 7. 

 (обавезе Извођача) 
 

Извођач се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда 
Наручиоцу,  као и : 
1)   да пре почетка радова Наручиоцу  достави решење о именовању одговорног  

Извођача радова;     
2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи;  
3) да у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора достави стручном 

надзору динамички план са роковима извођења радова по позицијама из 
понуде и завршетак укупних радова. Динамички план прави Извођач радова 
на који сагласност даје надзорни орган. Уколико се не усагласе рокови 
завршетка радова по позицијама и укупних радова Извођача радова и 
надзорног органа, усвајају се рокови које је дао надзорни орган. 

4) да се строго придржава мера заштите на раду;  
5) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове 

и да је спреман за њихову примопредају; 
6) да изводи радове према документацији и понуди, у складу са прописима, 
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за 
поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 
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7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором 
преузетих радова; 
8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће  
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  
ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 
9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима  
Републике Србије; 
10)  да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
11) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 
квалитета употребљеног материјала; 
12)  да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 
радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од 
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно 
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, 
уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у 
погледу уговорених рокова извођења радова; 
13)  да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то 
уколико не испуњава предвиђену динамику; 
14) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим 
да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 
приступи у року од 5 дана; 
15) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 
материјала, инсталација и опреме. 
16) да Извођач , отклони све евентуално начињене штете на постојећим 
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама 
 

Члан 8. 
(обавезе Наручиоца) 

 
 Наручилац  ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем 
уговорних обавеза Извођача радова. 
 Наручилац  се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 
техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз објекту. 
 Наручилац  се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

 
Члан 9. 

(Евентуалне примедбе и предлози Надзорног органа) 
 

 Извођач  је дужан да поступи по примедбама и захтевима надзорног 
органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 
примедбе и то на сопствени трошак. 
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Члан 10. 
(Финансијско обезбеђење) 

 
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у 

року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, 
безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет 
процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 
(десет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални 
продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 
важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак 
радова. 

 Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да 
Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив, у 
висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, 
са роком трајања који је 10 (десет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач 
радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

 
Члан 11. 

(Осигурање) 
 

Извођач радова је дужан да у року од седам дана од дана закључења 
уговора  достави: 

 

 Полису осигурања од професионалне одговорности за одговорног 
извођача радова у минималном износу од 4.000.000,00 динара 

 Полиса осигурања запослених од последица несрећног случаја-незгоде, у 
минималном износу од 1.200.000,00 динара 

 Полиса од опште одговорности из делатности у минималном износу од 
1.100.000,00 динара. 
 
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да 

достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог 
члана, са новим периодом осигурања. 

 
.Члан 12. 

(Гаранција за изведене радове и гарантни рок) 
 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у 
складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које 
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онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну 
употребу, односно употребу одређену уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 24 месеци  и рачуна се 
од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и 
материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума 
примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о 
гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, атесте 
прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач  је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу 
у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао 
својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од 
пријема писаног захтева од стране Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од 
извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица 
неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег 
квалитета. 

Члан 13. 
(Квалитет уграђеног материјала) 

 
Укупан уграђени материјал  и опрема морају одговарати стандарима и 

техничким прописима који важе за уграђени материјал и опрему.  
 У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 
квалитета. 
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача  да их о свом 
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 
одредбама. Уколико Извођач  у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право да ангажује друго лице на терет Извођача. 
 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња.  
 Извођач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што 
је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 
 

Члан 14. 
(Примопредаја изведених радова) 

 
Примопредаја објекта врши се по завршетку изведених свих радова. 

 Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са 
понудом, одобрењем за изградњу и техничком документацијом, као и са 
техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, 
односно материјала, опреме и инсталација. 
 Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 
(петнаест) дана од завршетка радова. 
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 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је 
чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача, уз 
присуство Стручног надзора. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим 
атестима за уграђени материјал и извештајима. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако 
их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те 
недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће 
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном 
року.  

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача  
примити на коришћење изведене радове. 

 
Члан 15. 

(Раскид Уговора) 
 

           Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора, у односу на динамички план. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова 
дуже од 10 (десет) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи 
радове у складу са понудом и пројектно-техничком документацијом или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 
средстава за његову реализацију. 
 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије 
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити 
Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу 
са Уговором. 
 Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове 
обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног 
објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, 
потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 
Члан 16. 

(Сходна примена других прописа) 
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 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се 
одговарајуће одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 
 

Члан 17. 
(Саставни део уговора) 

 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
-   техничка документација 
-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године 
 

Члан 18. 
(Решавање спорова) 

 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Новом Саду. 
 

Члан 19. 
(Број примерака уговора) 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, од којих свака 

страна задржава по 2 (два) примерка. 
 

Члан 20. 
(Ступање на снагу) 

 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а 
ступа на снагу даном потписивања истог.  
 
 
 
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА               ЗА НАРУЧИОЦА 
 
________________________        ______________________ 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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 Образац број 11. 
 
  
 
                                     
 
 

 

Спецификација  
радова  

 и 
 Образац структуре цене  

са упутством  
како да се попуни 
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ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

БРОЈ 
ПОЗ. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Једи-
ница 
мере 

Коли-
чина 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

      
1 2 3 4 5 6 

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

1.1. 

Набавка и насипање туцаника испод плоча 
степеништа и рампи.  у дебљини од д=10цм. 
Преко испланираног терена насути и 
разастрети туцаник предвиђене гранулације 
у слојевима и извршити набијање моторним 
ваљком уз потребно квашење. Обрачун по 
m3 набијеног туцаника.  

m3 4,60 
  

  
  

 
Укупно  

 
2 БЕТОНСКИ РАДОВИ         

2.1. 

Набавка материјала и израда  цементне 
кошуљице дебљине 6 цм. Подлогу пре 
наношења кошуљице очистити и опрати.  
Горњу површину кошуљице изравнати и 
неговати док не очврсне. 

m2 212,00 
  

2.2. 

Набавка материјала и израда  подлоге од 
набијеног бетона MB 20, дебљине 13 цм на 
степенишним подестима. У цену улази 
арматура (мрежа Q 131) и оплата. Горњу 
површину бетонске плоче изравнати и 
неговати док не очврсне. Обрачун по м2. 

m2 16,50 
  

 
    

 
Укупно 

 
3 СТОЛАРСКИ РАДОВИ         

3.1. 

Набавка, израда и опшивање стрехе крова 
боровим даскама на додир. Обрађене даске 
израдити од првокласне и суве боровине, 
дебљине 22мм, а ширине и дужине по избору 
пројектанта. Обрачун по м2 постављене 
површине. Мере узети на лицу места.  

m2 60,00 
  

 
    

 
Укупно 

 
4 ТЕСАРСКИ РАДОВИ         

4.1. 

Израда и постављање дрвених стубова на 
улазни трем, димензија 14х14цм, висине 310 
цм. Стубове је потребно претходно 
заштитити слојем заштитних средстава од 
труљења и инсеката и микроорганизама. 
Након заштите, стубове офарбати у тамно 
браон боју, за дрво, постојану на 
спољашњим временским условима.  

ком. 5,00 
  

      
 

Укупно 
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5 

 
 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

    

5.1. 

Набавка и опшивање димњака поцинкованим 
лимом, развијене ширине 40цм, дебљине 
0.60мм. Лим уз зид димњака подићи најмање 
за 20цм. Обрачун по м1 спољне ивице 
димњака.  

м1 2,50 
  

5.2. 

 Набавка и опшивање калканског зида и 
нјегове увале поцинкованим лимом, 
развијене ширине  65 цм, дебљине 0,60 мм. 
Опшивање извести по детаљима и упутству 
пројектанта. Испод лима на зида поставити 
слој тер папира, који улази у цену опшивања. 
Обрачун по м1 калкана. 

м1 29,00 
  

 
    

 
Укупно 

 

6 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         

6.1. 

Набавка и постављање подних 
противклизних керамичких плочица  
димензија 30x30 (33x33) cm, у наменском 
малтеру. Плочице I класе лепити у слогу по 
избору пројектанта. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. Полагање извести 
равно и плочице  фуговати и очистити. 
Позиција обухвата израду зидних сокли h=15 
cm. У цену улази и набавка лепка за плочице 
и осталог потребног материјала.  

м2 40,00 
  

6.2. 

Набавка и постављање подних 
противклизних керамичких плочица  за 
спољашње степенице и подесте, димензија 
30x30 (33x33) cm, у наменском малтеру. 
Плочице I класе лепити у слогу по избору 
пројектанта. По потреби ивице плочица 
ручно добрусити. Полагање извести равно и 
плочице  фуговати и очистити. У цену улази и 
набавка лепка за плочице и осталог 
потребног материјала укључујући и 
алуминијумске газишне лајсне.  

м2 50,00 
  

 
      Укупно: 

 

7 БРАВАРСКИ РАДОВИ         

7.1. 

Израда и постављање заштитне ограде и 
рукохвата рампе од челичних носача кружног 
профила ø 40, висине 90 cm, према детаљу и 
стандарду о приступачности јавних објеката. 
Спојеве и варове идеално израдити, 
очистити од корозије и прашине. Након 
уграђивања површину брусити и бојити два 
пута. Ограда је висине 90цм.  
Обрачун по м1 ограде. 

м1 61,00 
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7.2. 

Израда и постављање ограде подрумског 
степеништа и бочних ограда улазног 
степеништа од челичних профила и флахова 
са вратима. Ограду израдити и уградити по 
упутству и детаљима пројектанта. Спојеве и 
варове идеално израдити, очистити од 
корозије и прашине. Након уграђивања 
површину брусити и бојити два пута. Ограда 
је висине 110цм код улазног степеништа, а 
код подрума је од 3,25 до 4,09м. Улазна 
капија је висине 205 цм и има браву са три 
кључа. Обрачун по м2 ограде. 

м2 27,00 
  

        Укупно: 
 

8 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ         

8.1. 

Набавка и постављање подне облоге 
ламинат, лепљен, са ''клик'' системом 
уградње, по избору пројектанта. Ламинат 
мора да буде јак, трајан и високопресован.  
Лепак мора бити квалитетан и стабилан. 
Поред зидова поставити лајсне и на сваких 
80цм лајсне причврстити за зид. 
Сучељавања геровати. Обрачун по м2 пода.  

м2 156,00 
  

 
    

 
Укупно 

 
9 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ         

9.1. 

Набавка и наношење завршног, специјалног, 
загребаног малтера за соклу демит фасаде  
типа Rofix или други истих или сличних 
карактеристика. Малтер је ситније 
гранулације у боји према избору пројектанта. 
Завршни слој нанети преко претходно 
обрађеног слоја предпремазом, према 
спецификацији произвођача. У цену 
урачуната и набавка и уградња предпремаза. 

м2 47,00 
  

 
    

 
Укупно 
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                                  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
  

  

 
 

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:   
  

    

2 БЕТОНСКИ РАДОВИ:         

3 СТОЛАРСКИ РАДОВИ:       
 

4 ТЕСАРСКИ РАДОВИ:        

5 ЛИМАРСКИ РАДОВИ:        
6 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:       

 
7 БРАВАРСКИ РАДОВИ:       

 
8 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:        

9 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:        

 
    

 
Укупно  

 

            

      

      

      ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

БРОЈ 
ПОЗ. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Једини-

ца 
мере 

Количи-
на 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2  3 4 5 6 

1 КАНАЛИЗАЦИЈA         

1.1. Набавка и монтажа PVC канализационих 
цеви заједно са фасонским комадима и 
материјалом за спајање. Поставити само 
исправне цеви и фасонске комаде, који имају 
атесте. Ревизионе комаде правилно 
дихтовати са поклопцима и гуменим 
дихтунзима. Постављену канализациону 
мрежу испитати на водонепропусност и 
сачинити записник, што улази у цену. Цеви 
фиксирати и извршити крпљење отвора и 
шлицева. Обрачун по m1 цеви. 

        

а           - ф 125 m 19,00 
  

 
  Укупно:  

     
  

    

2 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ         

2.1. 

Набавка и монтажа електричног бојлера по 
избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и 
поставити сигурносни вентил и хромиране 
цевчице за повезивање. Бојлер поставити и 
повезати са електричном енергијом. Обрачун 
по комаду бојлера. 
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а) Запремине 50 l ком 2 
  б) Запремине 80 l ком 1 
  

2.2. 

Набавка, транспорт и монтажа подног 
сливника ф75mm са пониклованом решетком 
која је постављена у равни финалне обраде. 
Обрачун по комаду. ком 1,00 

  2.3. Пратећа галантерија:     
  а) Огледало са етажером 60x80cm ком 10 

  б) Држач тоалет папира у ролни ком 6 
  в) WC метлица ком 6 
  г) Држач за сапун ком 11 
  д) Дисперзер папирних марамица ком 5 
  ђ) Корпа за отпатке - инокс Ø20x40cm ком 6 
  

 
  Укупно: 

   
    

  

3 РАЗНИ РАДОВИ         

3.1. 

Пробијање зида за пролаз водоводних цеви. 
Кроз зидове, таванице и слично пажљиво 
пробити рупе за пролаз цеви. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по комаду рупе.         

а) За водоводне цеви ком 11 
  б) За канализационе цеви ком 5 
  в) За хидрантску мрежу ком 4 
          

  

3.2. 

Пробијање бетонске плоче. Пробијање 
извршити пажљиво. У цену улази и помоћна 
скела, сечење арматуре итд. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по комаду отвора.     

  а) Армирано бетонске плоче ком 21 
  б) Међуспратне конструкције ком 5 
  

 
Укупно: 

    
    

  

  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 
    

1 КАНАЛИЗАЦИЈA        

2 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ        

3 РАЗНИ РАДОВИ       
 

 
    Укупно   
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ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

БРОЈ 
ПОЗ. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Једини-

ца 
мере 

Количи-
на 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ         

1.1. Испорука и монтажа следећих каблова и 
проводника испод завршне обраде плафона 
или зида (5% по обујмицама):         

а) N2XH-Y 3x2,5 m 200 
  б) N2XH-Y 3x1,5 m 300 
  1.2. Демонтажа постојећих и спорука и монтажа 

следећих светиљки :     
    плафоњера, LED E27 10W, IP65 светиљка C ком. 2 

  
 

  Укупно: 
   

    
  

2 
ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНЕ 
РАСВЕТЕ         

2.1. Испорука и уградња светиљке типа: Buck 
Bandeira 2x8W светиљка Е  ком. 1 

  
 

  Укупно: 
   

    
  

  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
  

1 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

    
  

 

2 
ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНЕ 
РАСВЕТЕ 

    
   

 
    

 
 Укупно: 

 
 

      

      
ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

БРОЈ 
ПОЗ. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Једини-

ца 
мере 

Количи-
на 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

1 ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ И ПРИБОР         

1.1. 
Набавка и монтажа мини кугластих 
славиница са навојним спојем         

  NO20 kom. 16 
  

 
  Укупно: 

             

2 
ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР ВЕНТИЛАТОР 
КОНЕКТОРА         
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2.1. 

Набавка и монтажа алупласт цеви за развод 
хладне/топле воде и одговарајуће 
префабриковане изолације са парном 
браном као и фазонским елемнтима за 
спајање FC и цевне мреже 

        

  Ø 26x3.0 mm m' 100 
  

2.2. 
Набавка и монтажа ПЕХД цеви за одвод 
кондензата са фазонским комадима 

    
    ø32 m' 40 

  

2.3. 
Набавка и монтажа сувих сифона за 
повезивање одвода кондензата и одводних 
вертикала      

    NO32 kom. 8 
  

2.4. 
Набавка и монтажа зидних кутија 
16.5x16.5x10cm (за монтажу мини кугластих 
славиница) kom. 8 

  
 

  Укупно: 
             

3  ПОДНО ГРЕЈАЊЕ         

3.1. 

Набавка и монтажа цеви за израду подних 
грејних регистара производ Roth или цеви 
истих или бољих карактеристика System 
Pipes X-PERT S5+17x2.0 

m' 1900 
  

3.2. 
Набавка и монтажа бужира ø 19 mm за 
пролаз цеви подних грејних регистара између 
дилатационих плоча m' 20 

  

3.3. 
Набавка и монтажа структуралних плоча Roth 
PS-TK или плоча сличних или бољих 
карактеристика     

    35-3 EPS DES sm WLG 045-26mm m2 210 
  

3.4. 
Набавка и монтажа изолационих плоча Roth 
PS (ЕПС ДЕО) 30 kN или плоча сличних или 
бољих карактеристика     

    дебљина 20mm m2 210 
  

3.5. Набавка и монтажа PE фолије за полагање 
на бетон m2 230 

  

3.6. 
Набавка и монтажа изолационе ивичне 
траке, стиропор дебљине 10mm, ширине 
100mm густине 25 kg/m2 m' 180 

  3.7. Набавка и монтажа Original Tacker E клипова kom 3800 
  3.8. Набавка додатка естриху за подна грејања lit. 42 
  

 
  Укупно: 

             

4 
ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР ПОДНО 
ГРЕЈАЊЕ         
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4.1. 

Набавка и монтажа комплета разделника-
сабирника за подне системе грејања комплет 
са запорном и регулационом арматуром и 
аутоматским озрачним лончићима са 
пловком. Разделник је предвиђен 
регулаторима протока на полазном воду.Тип 
Roth или сличних карактеристика 

        

  Roth тип FHS - HS         

  HC-7 кругова kompl. 1 
    HC-10 кругова kompl. 1 
  

4.2. 

Набавка и монтажа ормарића за сабирнике и 
разделнике тип Roth или сличних 
карактеристика     

    AP ормарић I-700 kom. 2 
    AP ормарић II-900 kom. 2 
  4.3. Набавка и монтажа прелазних комада     

    Ø17x3/4" kom. 34 
  

4.4. Набавка и монтажа црних челичних, 
безшавних цеви за развод топле воде     

    NO 25 m' 4 
  

4.5. 

Набавка и монтажа префабриковане 
изолације PLAMAFLEKS или слично за грејне 
изолације дебљине мин 19mm комплет са 
прибором за спајање и лепљење 

    
    NO 25 m' 4 

  
 

  Укупно: 
             

5 ОСТАЛИ РАДОВИ         

5.1. 

Пробијање отвора кроз зидове и међуспратну 
конструкцију са монтажом штуцни од 
ребрастих PVC цеви на разводне цеви, на 
местима продора и израда пролаза испод 
врата kompl. 40 

  
5.2. Хладна проба инсталације воденим 

притиском од 7 bar. у трајању од два сата.      
    подно грејање kompl. 1 

  

5.3. 

Топла проба инсталације са регулацијом 
цевне мреже и грејних тела ОБАВЕЗНО 

    
    подно грејање kompl. 1 

  
 

  Укупно: 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЈЕКТА  
МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

    

1 
ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРИ И ПРИБОР 
 

       
 

2 
ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР ВЕНТИЛАТОР 
КОНЕКТОРА 

     
 

3 
 ПОДНО ГРЕЈАЊЕ 
 

    
    

4 
ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР ПОДНО 
ГРЕЈАЊЕ 

    
    

5 
ОСТАЛИ РАДОВИ 
 

       
 

 
 
  

    Укупно 
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 Прикључак на јавни водовод на катастарској парцели 1468/1 КО Силбаш 

 
3 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
      

БРОЈ 
ПОЗ. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Једини

ца 
мере 

Количина 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

      1 2 3 4 5 6 

 

А.1 ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА         

1 Ручни ископ рова у земљи II и III 
категорије за постављање водоводнe 
мреже дубине до 2,0m. Ископ извести 
према пројекту и датим котама. Бочне 
стране правилно одсећи а дно 
нивелисати. У цену ископа улазе и 
разупирања и обезбеђење рова. 
Ископану земљу одбацити од рова. По 
завршеним радовима земљу насути и 
набити у слојевима. Вишак земље 
превести колицима, насути и нивелисати 
терен или утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по m3 земље, мерено урасло.         

    m3 26,88 
  2 

Набавка, транспорт и уградња са 
набијањем и планирањем речног песка у 
рову. Песак уградити у постељицу цеви 
d=10cm i 10cm око и изнад цеви. 
Обрачун по m3.     

      m3 3,36 
  3 

Пластичне водоводне цеви од умреженог 
полиетилена за NP 10 bar-а, са свим 
потребним фазонским комадима 
(фитинзима) на цевној мрежи. У цену 
укључен сав припадајући материјал за 
спајање, заптивање и монтажу.  
Обрачун по m1 готовог цевовода.         

  - ф 100 (ND110) m 31,00 
  4 Набавка транспорт и уградња 

комбинованог водомера 100/25 за 
мерење великих и малих протока. 
Обрачун по комаду. 
(Позиција обухваћена пројектом 
хидротехничких инсталација 
реконструкције и доградње зграде 
вртића у Силбашу.)     

      ком 1 
  А.1 ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА УКУПНО:  
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А.2 РАЗНИ РАДОВИ         

1 
Прикључење водовода објекта на јавну 
водоводну мрежу. Извођење прикључка 
је у искључивој надлежности ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка.         

    пауш. 1,00   
 2 Утискивање заштитне челичне цеви 

испод пута. Набавка, транспорт, и 
механичко утискивање заштитне челичне 
цеви испод саобраћајнице. Цев 
обострано заштитити антикорозивним 
премазом. Обрачуном обухватити израду 
и затрпавање радних јама, ограђивање 
радних јама, утискивање заштитне и 
провлачење радне цеви. Обрачун је по 
дужном метру.       

   D219,1mm s=4,5mm m 10,00 
  3 Редовно одржавање градилишне 

сигнализације током извођења радова.       
     пауш.     

 А.2 РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО:  
   

       

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА  

2 РАЗНИ РАДОВИ  

 УКУПНО:  
 

        ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

1 
ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 
 

      
 

2 
ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

      
 

3 
 
ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

  
  

 

4 
 
ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

    
   

5 ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА 
 
  

 
 

6 
РАЗНИ РАДОВИ 
   

 
 

    
УКУПНО 

БЕЗ ПДВ-а:   

  
ПДВ: 

  

  
УКУПНО СА 

ПДВ-ом:   
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 У колони 5 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а, а у колону 6 уписати укупну 
цену без ПДВ-а тако што ће се помножити количина (колона 4) са ценом по 
јединици мере без ПДВ-а (колона 5) 

 На крају табеле – РЕКАПИТУЛАЦИЈА, уписати укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и 
укупну цену са ПДВ-ом. 
 
 
 

У  ______________________ 
 
Дана ____________________ 

 
                                 

   М.П.            Овлашћено лице понуђача 
 

                _____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


