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Дел. бр. 4851 

Датум: 15.09.2017. 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 

11000 Београд - Саве Шумановића 1 

тел/факс: 011/ 3975-627, e-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

Инвестиционо одржавање крова 

 
 

Број: 01/17-Р-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, септембар 2017. 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Општи подаци 

Позив за подношење понуда 

Упутство понуђачу како да сачини понуду 

Изјава о испуњености обавезних услова – Образац 1. 

Изјава о испуњености обавезних услова – уколико се подноси понуда са подизвођачем 

Изјава о испуњености обавезних услова – уколико се подноси заједничка понуда 

Изјава о поштовању важећих прописа – Образац 2.  

Изјава о поштовању важећих прописа – уколико се подноси понуда са подизвођачем 

Изјава о поштовању важећих прописа – уколико се подноси заједничка понуда 

Образац понуде  – Образац 3. 

Технички опис 

Предмер и предрачун радова и образац структуре цене – Образац 3а 

Образац трошкова припреме понуде – Образац 4. 

Изјава о независној понуди – Образац 5. 

Потврда о обиласку локације  - Образац 6. 

Списак извршених радова – референц листа – Образац 7. 

Модел уговора 

 

 

 Укупан број страна конкурсне документације: 50 
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ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

  

Наручилац: ПУ „Чика Јова Змај“ 

Адреса: Саве Шумановића 1, Београд 

Интернет страница/мejл: 
www.cikajovazmaj.rs 

marko@cikajovazmaj.rs 

ПИБ наручиоца 101745980 

Матични број наручиоца: 07028628 

Шифра делатности: 8891 

Особа за контакт: Марко Радаковић 

Телефон: 011/3975-627 

Радно време: 
Понедељак-Петак 

07:30-15:30 ч 

Врста поступка: Отворени поступак 

Предмет јавне набавке Радови 

Назив јавне набавке Инвестиционо одржавање крова 

Редни број јавне набавке 01/17-Р-1 

Опис радова: 
Радови на крову и други посебни 

грађевински занатски радови 

Ознака из Општег речника набавки 45260000 

Сврха спровеђења набавке 
Набавка се спроводи ради закључења 

уговора 

Рок на који се закључује уговор 

До извршења предметних радова (до 30 

дана од увођења у посао) и исплате од 

стране наручиоца 

http://www.cikajovazmaj.rs/
mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Инвестиционо одржавање крова, бр. 01/17-Р-1 

 

ПУ „Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд (www.cikajovazmaj.rs), као Наручилац 

спроводи отворени поступак јавне набавке: „Инвестиционо одржавање крова“ на основу  Одлуке о 

покретању отвореног поступка ЈН бр. 01/17-Р-1 број 4772 од 13.09.2017. године, у складу са 

Претходним обавештењем бр. 472 од 31.01.2017. године, објављеним на Порталу ЈН дана 

31.01.2017. годоне и  чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  

Врста наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава, просвета.   

ОРН 45260000.  

 
Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија ће се узети она са краћим роком 
извршења радова. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном најнижом 
ценом и истим роком извршења радова, уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. Поступку 
жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са истом 
најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења радова, а које ће наручилац обавестити о 
времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин жребања ће утврдити Комисија за 
спровођење поступка јавне набавке.   

Не прихватају се понуде са варијантама. 

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне 

документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини 

неисправном.  
Документација се може преузети: 

1) на интернет страници наручиоца: www.cikajovazmaj.rs 

2) на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за 

јавну набавку у отвореном поступку: Инвестиционо одржавање крова,  бр. 01/17-Р-1, на адресу: 

ПУ „Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну 

адресу, име и телефон особе за контакт. Понуђач је у обавези да на предњој страни коверте наведе 

и заводни број понуде. 

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене 

враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете 

неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне. 

Рок за подношење понуда је  02.10.2017. године до 10:00 часова. Понуде се подносе у седишту 

ПУ „Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд, канцеларија бр. 6. 

Отварање понуда је јавно и обавиће се 02.10.2017. године у 13:00 часова, у просторијама 

градске управе града Београда, канцеларија 1806, на 18. спрату, Краљице Марије 1, у присуству 

овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити 

оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом 

и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији непосредно пре почетка поступка 

отварања понуда. 

http://www.cikajovazmaj.rs/
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Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са 

чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на 

рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 

„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, јавна набавка бр. 01/17-Р-1. 

Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

 

Особа за контакт: 

 

Марко Радаковић, дипл. правник,  

e-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

  

http://www.kjn.gov.rs/
mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку: 

„Инвестиционо одржавање крова“ 

Редни број јавне набавке: бр. 01/17-Р-1 

 

 Понуда се подноси у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), претходним обавештењем, 

позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.  

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за 

достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима 

наручиоца. 

  Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у 

складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 

124/12, 14/2015 и 68/2015).  

А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин како се доказују: 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона и то:  

1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар 

(чл.75. ст.1. тачка 1. Закона)  
Докази за правна лица: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из надлежног привредног суда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно 

достављају сви чланови групе Понуђача.  

Докази за предузетника: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из одговарајућег регистра. Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно 

достављају сви чланови групе понуђача.  

 

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. тачка 2. Закона)  
Докази за правна лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
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групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Докази за предузетника: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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; 

Докази за физичка лица: извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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. Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, 

односно достављају сви чланови групе Понуђача. 

 Докази не могу бити старији од 2 (два ) месеца пре дана отварања понуда.  

 

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. тачка 4. Закона)  

Докази за правно лице: 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. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 

понуђача.  

Доказ за предузетника: 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. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 

понуђача.  

Доказ за физичка лица: 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.  

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 

понуђача.  

Доказ не може бити старији од 2 ( два) месеца пре отварања понуда.  

 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст.2. Закона).  
Доказ: Изјава понуђача да је при састављању понуде 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  (Образац 2) 

 
 Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова.  
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 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем, понуђач је дужан да за подизвршилац 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 Уколико понуђач попуни, овери и потпише Изјаву којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављује да испуњава обавезне услове (Образац 1), исти није дужан да 

подноси доказе који су предвиђени за доказивање обавезних услова. Уколико понуђач потпише горе 

наведену Изјаву, и уколико исти није уписан у Регистар понуђача, наручилац ће пре доношења одлуке 

о додели уговора од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија затражити копију 

захтеваних доказа о испуњености услова. 

 

Б: Додатни услови учешће у поступку јавне набавке и начин како се доказују:  

 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатни 

услове за учешће у поступку јавне набавке и то:  

1.     Кадровски капацитет 

Од понуђача се захтева да има најмање 6 радно ангажованих радника који раде на 

пословима који су у непосредној вези са предметном јавном набавком, од тога:  

 - два дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411 

 - четири тесара 
 

Доказ:  

- Фотокопије радних књижица или уговора о раду, или уговора о привремено-

повременим пословима ( или другог правног основа о радном ангажовању смислу 

важећег Закона о раду), као и  

- фотокопије тражених лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије са важношћу на 

дан објављивања позива за подношење понуда да наведеним носиоцима лиценце чија се 

лиценца подноси, члан Инжењерске коморе Србије и да им одлуком Суда части издата 

лиценца није одузета 

- фотокопије диплома или сертификата о стручној оспособљености тесара 

 

 

2.   Финансијски капацитет 

 

Од понуђача се захтева  да није био у блокади 24 месеца пре објављивања позива за 

подношење понуда. 

Докази:  -  Извод НБС – а, односно Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) 

одштампана са сајта Народне банке Србије са адресе 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.htмl - под називом Претраживање дужника у 

принудној наплати где се добија податак о ликвидности, у којем се може утврдити да 

понуђач није био у блокади 24 месеца пре објављивања позива за подношење понуда 

 

 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html
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         Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач 

поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији 

подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.  

 

 

3.   Технички капцитет 

Од понуђача се захтева да има: 

- лако доставно возило носивости до 1.5 t 

- грађевинску дизалицу 

- грађевинску скелу од 1000m
2 

 

Доказ:  

За возило: извод из очитане саобраћајне дозволе, као и попис основних средстава 

на дан 31.12.2016. године или фотокопија уговора о поседовању или закупу или 

фотокопија уговора о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг), као и копија 

полисе осигурања. 

За грађевинску дизалицу и грађевинску скелу од 1000 m
2
: Пописна листа 

основних средстава на дан 31.12.2016. године оверена и потписана од стране 

одговорног лица, или фотокопија уговора о поседовању или закупу или уговор са 

трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарању којом му је 

омогућено коришћење капацитета 

 

Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач 

поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији 

подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.  

 

 

4. Пословни капацитет 

 

Од понуђача се захтева да је у периоду у последње три године (за период 2014, 2015. 

и 2016. кумулативно) остварио приход у радовима који су предмет ове набавке 

(радови на крову) у вредности не мањој од 6.500.000,00 динара без ПДВ-ом за наведни 

период, и то на објектима пројектованих за децу предшколског или  школског узраста, 

као и објекте ученичког и студентског стандарда. 

  Доказ: Попуњен Образац 7,  копије уговора и окончане ситуације за предметне 

радове. 

Од понуђача се захтева да је успоставио следеће стандарде: 
  - ISO 9001 

  - ISO 14001 

  - OHSAS 18001 

  - ISO 50001 

 

 Доказ: фотокопије важећих сертификата. 
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Ове доказе, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава понуђач, а уколико понуђач 

поднесе понуду са подизвођачем/има овај услов испуњава понуђач и подизвођач/и, док у ситуацији 

подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.  

 

5. Потврда о облиласку локације 

Понуђач је дужан да у периоду од 10 до 14 ч обиђе локације са одговорним лицем Наручиоца  

 

Доказ: Попуњен и печатом оверен Образац 6. 

   

 Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ОБЈЕКАТ: Инвестиционо одржавање крова на објекту „Радосно детињство“ у Београду, 

Вождовац, Рипањ 

 

ЛОКАЦИЈА: ул. Пут за Колонију, Рипањ  

 

За потребе санације постојећег кровног покривача на објекту ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „Радосно 

детињство„  ул. Пут за Колонију, Рипањ, у Београду, урађен је предмер и предрачун радова.  

Предвиђена је замена комплетног кровног покривача. 

Како је постојећа кровни покривач-салонит плоче на објекту дотрајао предвиђена је његеова  

демонтажа, набавка и уградња новог. 

Предвиђа се набавка, допрема и уградња дашчане подлоге преко постојеће кровне конструкције од 

чамових дасака д=2,4цм. Након тога  поставља се  водонепропусна-паронепропусна фолија 

"ISOVER" преко подашчаног дела крова. 

Покривање крова врши се  пластифицираним  трапезно профилисаним  лимом  у зеленој боји тр. 

40/230 мм д=0,8 мм.  

Такође, врши се и постављање дрвене опшивке ламперијом преко постојеће подлоге-роштиља( 

стреха, калкан), као и презиђивање постојећег димњака. 

На местима где је приликом радова дошло до оштећења тротоара око објекта приликом демонтаже 

постојећих олука и уземљења, предвиђа се рушење дела тротоара на местима олучних вертикала и 

уземљења, као и њихова поправка и поновно бетонирање истих. 

 

Обзиром да је кров пун гнезда стршљена спровести дезинсекцију пре било каквих радова.  

 

Радове започети доношењем скеле и пажљивим фиксирањем по зидовима са косницима 

обезбедити правилно постављање, стабилне радне платформе и сигурност у раду са вођењем 

рачуна о организацији радова ( редоследом демонтаже ). Код почетка радова одмах одредити 

положај локалне депоније до које ће бити најлакше стићи возилом, окренути се и најлакше 

утоварити скинуте кровне плоче и летве са припадајућим шутом. 

 

Код радова омогућити радницима рукавице и маске за дисање обзиром да је грађа веома стара што 

ће довести до хрскања и пуцања, велике количине опиљака у ваздуху приликом рада. 
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Код радова под 4: повести рачуна о безбедном растојању радника приликом демонтаже опека од 

дела који се ограђује за те радове, тј да радници не пролазе испод скеле на којој су радници који 

демонтирају димњак. Током демонтаже димњака обезбедити сигналисту за координацију кретања 

радника по градилишту. 

 

Код радова под 5: повести рачуна да је подлога за даске гитована и поравната за правилан контакт 

приликом прикивања. Прегледати постојеће греде и припремити их за ову позицију. Куцање у 

"труло и празно" избећи. Код прикивања дасака поравнати их у правац колико је то могуће и 

избегавати "прозоре" у опшивци, тј уколико даске нису равне него лисичаве такве не користити. 

 

Код радова под 6: трудити се да се преклопи правилно изведу са превијањем, да се не изгуби 

смисао радова неправилним радом, журбом или пропустом надзора. 

 

Код радова под 7: Обезбедити контролу приликом побијања и шрафљења вијака кроз лим у дрво. 

Дихтунге добро притегнути. Приликом засецања за паковање повести рачуна да је преклоп лима 

већи од минималног и да нема преклапања на "пола таласа" него само на цео. Ако је потребно 

мало више оставити то ће се исплатити приликом јачих ветрова. Повести рачуна на дужину вијака 

код преклопа са 3 и више лимова. Припремити и дуже вијке за таква места. 

 

Код радова под 10: Пре извлачења олука решити распоред обујмица како би се подесила стабилна 

подлога олучних цеви. Постављање обујмица без плана ће сигурно довести до оштећења заштите 

или у најгорем случају до бушења цеви. Обезбедити рукавице радницима да не би долазило до 

клизања или повређивања. 

 

Код радова под 11: За препоруку је користити монтажни гит Бизон због утицаја ветра ( у мањој 

али довољној количини он спречава "цепање лима и завртање") 

 

Код радова под 12: после пажљивог прислањања лима на димњак обезбедити дихтовање горе 

наведеним Бизоном на местима контакта лим-опека како би се трајније спречило продирање воде 

код дужих киша. Трајни Гит за монтажу офарбати ( најпростије минијумом ) како би се спречило 

пропадање а лепше изгледа. 

 

Код радова под 13: загладити унутрашње површи димњака како би се што мање гарежи хватало на 

зидове и лакше чистило. на капу поставити заштиту од директног упадања воде приликом дужих 

киша. 

 

Код радова под 14: повести рачуна да се прво уради дезинсекција ( пошто је прозор и околина 

легло стршљена) . Појачати дрвену конструкцију , сада трулог рама, и поставити прозор на здрав 

рам. Рам такође, као и прозор причврстити довољно дугачким вијцима, а не ексерима за опшивку.  

 

Код радова под 15: ове радове извести одмах након дезинсекције а по постављању скеле. Код 

демонтаже предвидети ручну брусилицу за сечење веза како би се добило на времену 

радова.Приликом демонтаже обезбедити сигналисту, координатора који ће пратити кретање 

радника и траке да се неби десиле повреде и оштећења прозора. сви радници у овој позицији 

морају имати рукавице. 
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Код радова под 16 и 17: ров за контакт је у пракси од материјала који се зове Бентонит, омогућава 

солидну контакт површину електропроводљиву у довољној мери за громобране. Тако да те радове 

извести тим материјалом. Тј, трака се незатрпава земљом него се полаже у ливени бентонит који је 

само мало скупљи од цементног бетона.  

 

Код радова под 18 и 19: мерење потребног отпора терена поверити лиценцираном особљу. 

 

Рок за извођење радова: Не може бити дужи од 30 календарских дана. 

 

 

Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обилазак локације где треба да се изведу 

радови који су предмет набавке. Особа за контакт у вези обиласка локације: Марко Радаковић, 

телефон: 064/8793776 

 

 ИЗРАДА ПОНУДЕ 

   Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који је саставни део 

конкурсне документације. 

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, 

али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења или 

подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица.  

             Понуђач може поднети само једну понуду. 

 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3, наведе да ли ће извршење јавне 

набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе 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 и правила поступања наручиоца у случају да се 

доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

 Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
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 У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове 

испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона. 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о члану групе који ће бити 

носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 

наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

 Понуђач који наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

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

 Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све 

услове из конкурсне документације. 

 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у 

затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку у 

отвореном поступку бр. 01/17-Р-1: „Инвестиционо одржавање крова“, на адресу: ПУ „Чика Јова 

Змај“, Саве Шумановића 1, Београд, канцеларија бр. 6. На полеђини коверте понуђач даје своју 

пуну адресу, име и телефон особе за контакт. На предњој страни коверте је Понуђач дужан да 

наведе заводни број понуде. 

 Рок за достављање понуда је 02.10.2017. године, до 10:00 часова, без обзира на начин на 

који су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз 

повратницу бити враћена понуђачу. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда обавиће се 02.10.2017. године, у 13:00 часова у просторијама 

градске управе Града Београда, Краљице Марије 1, канцеларија 1806, на 18. спрату, у присуству 

овлашћених представника понуђача. 
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 Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији 

непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал 

издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и 

потписом одговорног лица понуђача. 

 

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

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

Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену 

понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

 Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: ПУ 

„Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама 

или објашњењима конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке бр. 01/17-Р-1 

послати факсом на тел. број: 011/3975-627 или електронском поштом на адресу:  

marko@cikajovazmaj.rs  

 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

дозвољено. 

           Радно време Наручиоца: Понедељак-петак, од 07:30 до 15:30 часова. 
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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити 

или допунити конкурсну документацију. 

Измене или допуне конкурсне документације биће достављене свим заинтересованим 

лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке 

преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а 

измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет 

страни Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним 

набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

ЦЕНА 

 Цена мора бити исказана 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. 

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  

наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену 

приликом давања понуде.  

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем 

структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора бити исказана у 

динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке. 

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.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу  са 

чл.  92.  Законa  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих њених саставних 

делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 
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Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3 наведе рок важења понуде. Понуда 

мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) 

таква понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан у писаном облику да затражи о 

дпонуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 

важење понуде, не може мењати понуду. 

ГАРАНТНИ РОК 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи најмање 2 (две) године рачунајући од 

дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За 

уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 

тече од дана извршене примопредаје радова. 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом 

потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену 

меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност 

трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за 

регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити 

продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 

меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом 

потписивања уговора достави и бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року, на   износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има 
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важност трајања 5 дана дуже од гарантног рока. Меница мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења  Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, 

оверена од стране пословне банке  понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да 

понуђач на писани позив наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака на испорученим 

добрима и изведеним радовима, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, 

односно не усклади квалитет изведених радова са захтевима наручиоца. Поднета меница не може 

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност 

за решавање спорова. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив 

наручиоца. 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 

 

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор Наручиоца и самог наручиоца о 

потреби за извођењем вишкова радова. 

 Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и 

мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. 

 Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и 

достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 

дана од дана пријема. 

 По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће 

се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени 

уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних 

набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 Извођач ће извести вишкове радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може 

прећи 10 % од уговорене вредности. 

 Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде 

Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве. 

 Извођење вишка радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на 

продужетак рока завршетка радова. 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 
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             У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће Понуђачу надоканадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

            Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 4, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

 Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева 

дефинисани су Обрасцем понуде – Образац 3 понуђеним моделом уговора. 

 Плаћање ће се вршити након пријема окончане ситуације у року од 45 дана од дана са 

пратећом документацијом и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених 

количина уговорених радова и уговорених цена. 

 Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 Рок извођења радова је предвиђен моделом уговора, а највише 30 календарских дана од 

дана увођења у посао.  

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 Уколико два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија ће се узети она са 

краћим роком извршења радова. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

понуђеном најнижом ценом и истим роком извршења радова, уговор ће бити додељен понуђачу 

путем жреба. Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели 
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прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком извршења радова, а које 

ће наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин жребања ће 

утврдити комисија за спровођење поступка јавне набавке.   

 

СТРУЧНА ОЦЕНА 

 Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и 

стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације. 

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној 

фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је 

понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писаног позива Наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или 

општини за доказе о испуњености услова.  

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

 Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, 

захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог 

подизвршиоца. 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву 

понуду. Одлука са образложењем, подацима из Извештаја о стручној оцени понуда и упутством о 

правном средству ће бити донета у року од 25 дана од дана отварања понуда и наручилац ће 

одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року 

од три дана од дана доношења. 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 

који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
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 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом 

пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка 

или касније. 

 Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 

садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке 

који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

              Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. 

           Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирања понуде. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу 

са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015).  

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 

динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, 

сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, јавна набавка бр. 01/17-Р-1. 

Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

 За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

  

http://www.kjn.gov.rs/
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Образац 1. 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:  

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да испуњава обавезне 

услове за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова: „Инвестиционо одржавање крова“, 

редни број јавне набавке 01/17-Р-1, прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама.  

НАПОМЕНА: 

  Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после доношења 

одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописан 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 року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави на 

увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

            За овај услов су понуђачи који наступају са подизвођачима, као и они који наступају у 

заједничкој понуди дужни да доставе доказе.  

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, понуђач даје следећу:  

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

  

Понуђач _______________________________________________ из __________________, Улица 

__________________________________ број _____  изјављује да подизвођач 

_______________________________ из _____________________________________ да испуњава 

обавезне услове за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова: „Инвестиционо одржавање 

крова“, редни број јавне набавке 01/17-Р-1 прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о 

јавним набавкама.  

НАПОМЕНА: 

 Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој 

промени  подизвођача у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после 

доношења одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописан начин. 

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, члан групе даје следећу:  

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

(уколико се подноси заједничка понуда) 

  

Члан групе ____________________________________ из __________________, Улица 

__________________________________ број _____  изјављује да  да испуњава обавезне услове за 

учешће у отвореном поступку јавне набавке радова: „Инвестиционо одржавање крова“, редни број 

јавне набавке 01/17-Р-1 прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.  

НАПОМЕНА: 

 Члан групе се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после доношења 

одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописан начин. 

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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Образац 2. 

 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама  под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде.   

 Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова: 

„Инвестиционо одржавање крова“, редни број јавне набавке 01/17-Р-1. 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама  под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  изјављује да је подизвођач 

__________________________________ из ____________________________  поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде.   

 Понуђач изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова: 

„Инвестиционо одржавање крова“, редни број јавне набавке 01/17-Р-1. 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати  
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У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама  под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, члан групе даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 

 

 Члан групе _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде.   

 Члан групе изјаву даје ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова: 

„Инвестиционо одржавање крова“, редни број јавне набавке 01/17-Р-1. 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати  
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Образац 3. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

За јавну набавку радова у отвореном поступку 

Инвестиционо одржавање крова 

Редни број јавне набавке бр. 01/17-Р-1 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда  

 

 

А) Навести податке о понуђачу: 

 

Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_______________________________________, особа за контакт ______________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ _________________, ПДВ број___________, 

е-маил ____________________________, рачун понуђача __________________________ код 

__________________________ банке. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

 

Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/подизвођачима: 

 

Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона 

___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац ће предмет 

јавне набавке извршити у делу: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

. 

 

Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона, 

________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет 

јавне набавке извршити у делу: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ . 

 

Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број телефона 

________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил _______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће предмет 

јавне набавке извршити у делу: 
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Датум 

 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

__________________________ 

    М.П. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, 

односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које 

понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. 

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди 

 (уколико се подноси заједничка понуда): 

 ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број 

телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено 

лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број 

телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено 

лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ ____________, број 

телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил _______________________, овлашћено 

лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар понуђача 

_____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
 

 

Словима 
 

 

Рок извршења радова од дана увођења у посао  _____________ (највише 30 дана) 

Гарантни рок за изведене радове _____________ (не може бити краћи од 2 године) 

Рок плаћања 
45 дана од пријема окончане ситуације са пратећом 

документацијом и записником и пријему радова 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди рок 

важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично) 

понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Место извођења радова 
Објекат „Радосно детињство”, Пут за колонију 57, 

Рипањ 
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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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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ОБЈЕКАТ: Инвестиционо одржавање крова на објекту „Радосно детињство“ у Београду, 

Вождовац, Рипањ 

 

ЛОКАЦИЈА: ул. Пут за Колонију 57, Рипањ  

 

За потребе санације постојећег кровног покривача на објекту ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „Радосно 

детињство„  ул. Пут за Колонију, Рипањ, у Београду, урађен је предмер и предрачун радова.  

Предвиђена је замена комплетног кровног покривача. 

Како је постојећа кровни покривач-салонит плоче на објекту дотрајао предвиђена је његеова  

демонтажа, набавка и уградња новог. 

Предвиђа се набавка, допрема и уградња дашчане подлоге преко постојеће кровне конструкције од 

чамових дасака д=2,4цм. Након тога  поставља се  водонепропусна-паронепропусна фолија 

"ISOVER" преко подашчаног дела крова. 

Покривање крова врши се  пластифицираним  трапезно профилисаним  лимом  у зеленој боји тр. 

40/230 мм д=0,8 мм.  

Такође, врши се и постављање дрвене опшивке ламперијом преко постојеће подлоге-роштиља( 

стреха, калкан), као и презиђивање постојећег димњака. 

На местима где је приликом радова дошло до оштећења тротоара око објекта приликом демонтаже 

постојећих олука и уземљења, предвиђа се рушење дела тротоара на местима олучних вертикала и 

уземљења, као и њихова поправка и поновно бетонирање истих. 

 

Обзиром да је кров пун гнезда стршљена спровести дезинсекцију пре било каквих радова.  

 

Радове започети доношењем скеле и пажљивим фиксирањем по зидовима са косницима 

обезбедити правилно постављање, стабилне радне платформе и сигурност у раду са вођењем 

рачуна о организацији радова ( редоследом демонтаже ). Код почетка радова одмах одредити 

положај локалне депоније до које ће бити најлакше стићи возилом, окренути се и најлакше 

утоварити скинуте кровне плоче и летве са припадајућим шутом. 

 

Код радова омогућити радницима рукавице и маске за дисање обзиром да је грађа веома стара што 

ће довести до хрскања и пуцања, велике количине опиљака у ваздуху приликом рада. 

 

Код радова под 4: повести рачуна о безбедном растојању радника приликом демонтаже опека од 

дела који се ограђује за те радове, тј да радници не пролазе испод скеле на којој су радници који 

демонтирају димњак. Током демонтаже димњака обезбедити сигналисту за координацију кретања 

радника по градилишту. 

 

Код радова под 5: повести рачуна да је подлога за даске гитована и поравната за правилан контакт 

приликом прикивања. Прегледати постојеће греде и припремити их за ову позицију. Куцање у 

"труло и празно" избећи. Код прикивања дасака поравнати их у правац колико је то могуће и 

избегавати "прозоре" у опшивци, тј уколико даске нису равне него лисичаве такве не користити. 
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Код радова под 6: трудити се да се преклопи правилно изведу са превијањем, да се не изгуби 

смисао радова неправилним радом, журбом или пропустом надзора. 

 

Код радова под 7: Обезбедити контролу приликом побијања и шрафљења вијака кроз лим у дрво. 

Дихтунге добро притегнути. Приликом засецања за паковање повести рачуна да је преклоп лима 

већи од минималног и да нема преклапања на "пола таласа" него само на цео. Ако је потребно 

мало више оставити то ће се исплатити приликом јачих ветрова. Повести рачуна на дужину вијака 

код преклопа са 3 и више лимова. Припремити и дуже вијке за таква места. 

 

Код радова под 10: Пре извлачења олука решити распоред обујмица како би се подесила стабилна 

подлога олучних цеви. Постављање обујмица без плана ће сигурно довести до оштећења заштите 

или у најгорем случају до бушења цеви. Обезбедити рукавице радницима да не би долазило до 

клизања или повређивања. 

 

Код радова под 11: За препоруку је користити монтажни гит Бизон због утицаја ветра ( у мањој 

али довољној количини он спречава "цепање лима и завртање") 

 

Код радова под 12: после пажљивог прислањања лима на димњак обезбедити дихтовање горе 

наведеним Бизоном на местима контакта лим-опека како би се трајније спречило продирање воде 

код дужих киша. Трајни Гит за монтажу офарбати ( најпростије минијумом ) како би се спречило 

пропадање а лепше изгледа. 

 

Код радова под 13: загладити унутрашње површи димњака како би се што мање гарежи хватало на 

зидове и лакше чистило. на капу поставити заштиту од директног упадања воде приликом дужих 

киша. 

 

Код радова под 14: повести рачуна да се прво уради дезинсекција ( пошто је прозор и околина 

легло стршљена) . Појачати дрвену конструкцију , сада трулог рама, и поставити прозор на здрав 

рам. Рам такође, као и прозор причврстити довољно дугачким вијцима, а не ексерима за опшивку.  

 

Код радова под 15: ове радове извести одмах након дезинсекције а по постављању скеле. Код 

демонтаже предвидети ручну брусилицу за сечење веза како би се добило на времену 

радова.Приликом демонтаже обезбедити сигналисту, координатора који ће пратити кретање 

радника и траке да се неби десиле повреде и оштећења прозора. сви радници у овој позицији 

морају имати рукавице. 

 

Код радова под 16 и 17: ров за контакт је у пракси од материјала који се зове Бентонит, омогућава 

солидну контакт површину електропроводљиву у довољној мери за громобране. Тако да те радове 

извести тим материјалом. Тј, трака се незатрпава земљом него се полаже у ливени бентонит који је 

само мало скупљи од цементног бетона.  

 

Код радова под 18 и 19: мерење потребног отпора терена поверити лиценцираном особљу. 

 

Рок за извођење радова: Не може бити дужи од 30 календарских дана. 
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33-50 

 

Образац 3а 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

на санацији крова на дешијој установи "Радосно Детињство",Пут за Колонију КО Рипањ 

бр. опис позиције ЈМ кол. 
јед.цена 

без ПДВ-а 

јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

Укупан износ 

са ПДВ-ом 

1 

Демонтажа кровног покривача од салонит 

плоча. Скинути салонит плоче на безбедан 

начин. Шут прикупити, изнети, утоварити 

на камион и одвести на градску депонију. У 

цену урачунат рад и неоходан алат и 

опрема. Обрачун по м2. 

м2 322,00 
   

 

2 
Скидање кровних летви, утовар у камион и 

одвоз на депонију. Обрачун по м2. 
м2 322,00 

   
 

3 

Скидање постојеће дрвене ламперије са 

калканског дела и стрехе, утовар у камион и 

одвоз на депонију. Обрачун по м2. 

м2 55,00 
   

 

4 

Рушење постојећег димњака изнад кровне 

конструкције, утовар шута у камион и одвоз 

на градску депонију. У цену урачунато и 

скидање лимене опшивке. Обрачун по ком. 

ком 1,00 
   

 

5 

Набавка, допрема и уградња дашчане 

подлоге преко кровне конструкције од 

чамових дасака д=2,4цм. У цену урачунато и 

постављање подлетви. Обрачун по м2. 

м2 322,00 
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6 

Набавка материјала и постављање 

водонепропусне-паронепропусне фолије 

"ISOVER" преко подашчаног дела крова. 

Обрачун по м2. 

м2 322,00 
   

 

7 

Набавка, довоз и покривање крова 

пластифицираним  трапезно профилисаним  

лимом  у зеленој боји тр. 40/230 мм д=0,8 

мм. У цену урачуната набавка 

одговарајућих завртњева са дихтунг 

подлошком  којима се табле лима 

причвршћују за подконструкцију-чамове 

летве  постављене попречно на међусобном  

осовинском  размаку од 60 цм, са 

припадајућим  лајснама, грбинама, 

увалама, слемењацима и опшивкама. 

Приликом монтаже вршити и прописна 

хоризонтална и вертикална преклапања 

табли лима.Обрачун по м2. 

м2 322,00 
   

 

8 

Израда и уградња олучних вертикала од 

поцинкованог лима дебљине 0,55 мм 

четвртастог облика 12 / 12 цм развијене 

ширине 60 цм.Цеви су спојене увлачењем  

једну у другу у правцу тока воде и спојене 

калајем.Обујмице поставити на сваких 2 

метра. Цеви одмаћи од фасаде најмање за 2 

цм. У цену урачунат сав потребан рад, 

материјал и алат, као и скидање постојећих 

олука. Обрачун по м1. 

м1 15,00 
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9 

Израда и уградња хотизонталних олука од 

поцинкованог лима дебљине 0,55 мм, 

четвртастог облика 12 / 12цм развијене 

ширине 75цм.У цену урачунате олучне куке, 

сав потребанрад и материјал и алат, као и 

скидање постојећих олука. Обрачун по м1. 

м1 54,00 
   

 

10 

Набавка, допрема и постављање дрвене 

опшивке ламперијом преко постојеће 

подлоге-роштиља( стреха, калкан). У цену 

урачунат комплетан рад, материјал, 

бајцовање у тону ламперије и премазивање 

садолин лаком, као и употреба скеле. 

Обрачун по м3. 

м2 55,00 
   

 

11 

Набавка и постављање ветер лајсни од 

поцинковног лима д=0,55мм развијене 

ширине 50цм. Обрачун по м1. 

м1 24,00 
   

 

12 

Опшивање димњака поцинкованим лимом 

дебљине д=0,55мм развијене ширине 60цм. 

Обрачун по ком. 

ком 1,00 
   

 

13 

Зидање једноканалног димњака изнад 

кровне конструкције пуном опеком у 

продужном малтеру 1:2:6 са дерсовањем 

спојница и бетонирањем капе. У цену је 

урачунат комплетан рад и материјал и 

употреба скеле-платформе. Обрачун по ком. 

ком 1,00 
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14 

Набавка, допремање и уградња дрвеног 

прозора 60x100 са термопан стаклом и 

отварањем око вертиклане осе на калкану. У 

цену урачунато бајцовање и лакирање 

дрвених тврдих површина садолин лаком, 

као и демонтажа и скидање постојећег 

прозора(врата). Обрачун по ком. 

ком 1,00 
   

 

15 

Скидање старе громобранске инсталације са 

објекта ,утовар у камион и одвоз на 

депонију. Обрачун по м1.  

м1 120,00 
   

 

16 

Ископ рова димензија 0,4  ×  0,8 м у 

земљишту треће категорије и поновно 

затрпавање након полагања поцинковане 

траке Fе/Zn  25 × 4 за израду уземљивача 

објекта у ров од бентонита 0.4 х 0.4 м. 

Обрачун по м1. 

м1 110,00 
   

 

17 

Испорука и полагање поцинковане траке 

Fе/Zn  25 × 4 за израду уземљивача 

школе.Обрачун по м1. 

м1 150,00 
   

 

18 Испитивање громобранске инсталације пауш. 1,00 
   

 

19 

Испорука  и уградња  уземљивачких сонди 

2“ дужине 2м1 за израду уземњивача са 

припадајућим стезаљкама  поцинковане 

траке.Обрачун по ком. 

ком 6,00 
   

 

20 
Непредвиђени радови на поправци кровне 

конструкције. 
пауш. 1,00 

   
 

21 

Рушење тротоара на месту олучних 

вертикала. У цену урачунат утовар и одвоз 

на депонију. Обрачун по м2. 

м2 10,00 
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22 

Поправка- бетонирање тротоара д=10цм на 

местима олучних вертикала МБ 25, 

мрежа.Обрачун по м2. 

м2 10,00 
   

 

УКУПНО: 
 

 

 

 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за свако тражено извођење радова или 

материјала; 

 у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за свако тражено извођење радова 

или материјала, а добија се тако што се јединична цена без ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а за конкретне радове; 

 у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за свако тражено извођење радова или материјала, а добија 

се када се јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим количинама;  

 у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал, а добија се када 

се јединична цена са ПДВ-ом помножи са траженим количинама;  

 у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих радова или материјала без ПДВ-а и то тако што 

ће се сабрати износи за сваки рад или материјал из колоне ''Укупна цена без ПДВ-а'', као и колико износи укупна цена свих радова или 

материјала са ПДВ-ом и то тако што ће се сабрати износи за сваки артикал из колоне ''Укупна цена са ПДВ-ом'' 
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Образац 4. 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број 

_______ од ___________ 2017.  године, у отвореном поступку јавне набавке радова: 

„Инвестиционо одржавање крова“ редни број јавне набавке 01/17-Р-1, сносио следеће трошкове: 

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ 

структура трошкова) 

1. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

2. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

3. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара. 

НАПОМЕНА: 

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 4, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

                 Датум 

___________________                   М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

__________________________ 
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Образац 5. 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу  

 

И З Ј А В У 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  изјављује да понуду број 

___________ од _______________ 2017. године, припремљену на основу позива за достављање 

понуде за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова: „Инвестиционо одржавање крова“, 

број јавне набавке 01/17-Р-1, подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

Датум 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

__________________________ 

 

М.П. 
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Образац 6. 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 

 

 

 На основу Конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку која се 

односи на „Инвестиционо одржавање крова“ број 01/17-Р-1, издајем следећу  

 

 

ПОТВРДУ 

 

 Понуђач _____________________________________________, са седиштем у 

_______________________________, матични број _______________________, ПИБ 

_______________________________, извршио је дана ________________ 2017. године обилазак 

локација чије уређење је предмет ове јавне набавке, чиме је испунио додатни услов за учешће у 

поступку. 

 

 

 

М.П. 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

__________________________                                                    Овлашћено лице Наручиоца 

 

__________________________ 

                                                                                            Марко Радаковић 

                                                           

 

 

 

 Напомена: 

 Понуђачи могу извршити обилазак локације  радним данима и то у периоду од 10.00 – 

14.00 часова. Обилазак се заказује телефонским путем, на број 064879–3776 особа за контакт 

Марко Радаковић. Образаац мора бити предат уз понуду оверен печатом Наручиоца и потписан 

од стране овлашћеног лица. У супротном, понуђач неће моћи да докаже испуњеност додатног 

услова. 
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Образац 7. 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

У овај образац понуђач уписује податке о извршеним радовима који су предмет ове јавне набавке 

(радови на крову) у вредности не мањој од 6.500.000,00 динара без ПДВ-а за период 2014, 2015. и 

2016. година кумулативно, и то на објектима пројектованих за децу предшколског или  школског 

узраста, као и објекте ученичког и студентског стандарда. 

Уз овај образац понуђач доставља копије уговора и окончаних ситуација као доказ да је у 

наведеном периоду извршио радове у укупној збирној вредности не мањој од 6.500.000,00 динара 

без ПДВ-а. 

 
Датум 

 
_____________________ 

 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
__________________________ 

 

 

 

М.П. 

  

Број и датум уговора 

или фактуре 

Назив наручиоца коме су 

извршени радови 

Врста извршених 

радова 

Укупна вредност 

извршених радова, без 

ПДВ-а 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  

- Инвестиционо одржавање крова - 

Закључен између:  

Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Наручиалц) и  

 _________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Извођач) 

 Подаци о Наручиоцу: Подаци о Извођачу:  

 
ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 

Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 

Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 

Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 

Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

E-mail: 

 

           

ОСНОВ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Наручилац је Одлуком о додели уговора бр. _______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Извођача као најповољнијег  понуђача након спроведеног поступка  јавне  

набавке радова „Инвестиционо одржавање крова“ број 01/17-Р-1. 
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 ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет уговора је набавка радова – Инвестиционо одржавање крова. 

 Саставни део овог Уговора је понуда Извођача бр. __________ од ____________ 2017. 

године заједно са предмером и предрачуном радова. 

 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 

радну снагу, материјал и опрему, изврши грађевинске радове, као и све друге активности 

неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

ЦЕНА 

Члан 3. 

 Укупна вредност Уговора за набавку предметних радова износи _______________ динара 

без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом. Плаћање ће се вршити са конта 511323 

(Капитално одржавање објеката за потребе образовања) на рачун Извођача 

_______________________ код _________________ банке. Осим вредности рада, добара и услуга 

неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања 

и све остале зависне трошкове Извођача. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 4. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  

_________календарских дана (рок не може бити дужи од 30 календарских дана), рачунајући од 

дана увођења у посао. 

 Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се 

да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 

да је Извођач доставио меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року. 

да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.  
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 Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања 

горе наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао. 

 Пријем радова извршиће одговорно лице Наручиоца. 

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 6. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од највише 45 

(четрдесетпет) дана од дана пријема окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и 

потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова 

и уговорених цена. 

 Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по 

извршеном техничком пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова 

и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. 

 Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију 

Извођач доставља одговорном лицу Наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и 

коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје 

без права приговора.    

 

Члан 7. 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

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

 - у случају дејства више силе, 

 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној форми, 

уз сагласност Наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, 

а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 

постигну писани споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 

рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Члан 8. 
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 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 

прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором. 

 Извођач се обавезује: 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.  

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 

посла и у уговореном року.  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 

повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 

- да 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; 

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који 

регулишу ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 

надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку 

или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили 

убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за 

њихов пријем; 

- 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 по 

пријему писаног позива од стране Наручиоца. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 9. 

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави на име гаранције за добро 

извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без 

урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за 

извршење уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора 

бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке 

понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити 

продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 
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буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 

меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. 

Извођач се такође обавезује да приликом потписивања уговора достави и бланко сопствену 

меницу за отклањање недостатака у гарантном року, на   износ 10% укупне вредности уговора 

без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 5 дана дуже од гарантног рока. Меница мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења  Народне банке Србије, оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за 

регистрацију менице, оверена од стране пословне банке  понуђача, и копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да 

понуђач на писани позив наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака на испорученим 

добрима и изведеним радовима, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, 

односно не усклади квалитет изведених радова са захтевима наручиоца. Поднета меница не може 

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност 

за решавање спорова. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив 

наручиоца. 

Наручилац ће менице вратити по истеку горе наведених рокова, на писани захтев понуђача. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 10. 

 Гарантни рок за изведене радове износи _____године (минимум 2 године) рачунајући од 

дана примопредаје радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са 

условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

 Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 

уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 

 

Члан 11. 

 

 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о 

свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених 

материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 

проузрокована овим недостацима. 

 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по 

пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање 

недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача. 
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Члан 12. 

 За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима  

            Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и 

постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и 

уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и 

позитивном законском регулативом. 

 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и 

техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је 

налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 

квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново 

изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у 

одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на 

трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 13. 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 

изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео. 

 

Члан 14. 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова, Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о 

потреби за извођењем вишкова радова. 

 Извођач је обавезан да, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и 

мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. 

 Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и 

достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 

дана од дана пријема. 

 По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће 

се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени 

уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних 

набавки, а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 Извођач ће извести вишкове радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може 

прећи 10 % од уговорене вредности.  

 Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде 

Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве. 
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 Извођење вишка радова до 10 % вредности укупно уговорених радова неће утицати на 

продужетак рока завршетка радова. 

 

Члан 15. 

 Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност одговорног лица 

Наручиоца извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност 

објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним 

и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне 

документације.  

 Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог 

члана, о томе обавесте Наручиоца. 

 Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

 

Члан 16. 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 

одговорно лице, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка 

радова. 

 Наручилац се обавезује да по пријему обавештења Извођача радова да су уговорени радови 

реализовани, изврши квалитативни и квантитативни пријем извршених радова и сачини записник 

о извршеним радовима који потписују овлашћени представници уговорних страна коју чини 

Комисија састављена од три члана од којих су 2 (два) представници Наручиоца, и то руководилац 

објекта где се врши примопредаја и запослени из колектива из објекта на којем се врше радови и 1 

(један) представник Извођача. Приликом примопредаје, присутан и потписује пријем уговорених 

радова као стручно лице руководилац техничке службе. 

 Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било 

нужно у поступку техничког прегледа, Комисија сачињава рекламациони записник у којем се 

наводе недостаци на изведеним радовима као и рок у којем је Извођач радова дужан да отклони 

наведене недостатке. Уколико Извођач радова не отклони недостатке наведене у рекламационом 

записнику у остављеном року, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, 

ангажовањем трећих лица. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним 

атестимау два примерка. 

 

Члан 17. 

 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног лица Наручиоца и 

усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   
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 Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених 

радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, уз учешће 

надзорног органа. 

 

Члан 18. 

 

 Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

 ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави меницу за 

добро  

 извршење посла; 

 уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о 

узроцима  не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у 

складу са пројектно- техничком документацијом или из неоправданих разлога 

прекине са извођењем радова;  

 уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

посла и  квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио 

по примедбама  одговорног лица у примереном року у складу са Законом о 

планирању и изградњи; 

 у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних 

последица по  Наручиоца. 

 

Члан 19. 

 У случају једностраног раскида уговора Наручилацима право да за радове који су предмет 

овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у 

наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене 

предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 

отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 

уговора.  

 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 

Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним 

радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 

уговор. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе 

Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области. 
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 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно, решаваће Привредни суд у Београду.   

Члан 21. 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 

У г о в о р а ч и: 

          Наручилац              Извођач 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                                

 

_____________________      _____________________ 

   Лидија Хутовић 

 

НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац закључити  

са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  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. 

Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином Модела уговора. 

Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  да  

претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из групе 

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

потписати и печатом оверити Модел уговора. 

 

 


