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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласникРС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова мале вредности број 
1030 од 25.10.2019. године и Решења о образовању комисије број 1031 од 25.10.2019. године, 
припремљена је конкурсна документација – Радови на санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа 
Пелагић'' Лесковац број ЈН МВ 02/2019. 
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OПШTИ ПOДAЦИ O JAВНOJ НAБAВЦИ 
 

1.1. Нaзив, aдрeсa и интeрнeт стрaницa нaручиoцa  
Нaзив нaручиoцa: Основна школа ,, Васа Пелагић'' Лесковац 
Aдрeсa: Васе Пелагића бр.5., 16000 Лесковац 

Интeрнeт стрaницa: www.vasapelagic.edu.rs  
ПИБ: 100525274 
MB: 07137516 
 
1.2 Врстa пoступкa jaвнe нaбaвкe  
Прeдмeтнa jaвнa нaбaвкa сe спрoвoди у поступку јавне набавке мале вредности (чл. 39 ЗЈН). 
Пoзив зa пoднoшeњe пoнуда oбjaвљeн je 29.10.2019. гoдинe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. 
 
1.3 Прeдмeт jaвнe нaбaвкe  
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe су радови на текућем одржавању тоалета- Радови на санацији школских 
тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' Лесковац према опису позиција – предмеру радова бр. 1022 од 
24.10.2019. године сачињеног од стране стручног одговорног лица  дипл. гра. инж Љубомира Тонића. 
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe дeфинисaн je дeтaљнo у дeлу 3. Teхничкe кaрaктeристикe.  
 
1.4 Опис предмета јавне набавке: Радови -Текуће поправке и одржавање – Радови на санацији 

школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу 
 
1.5 Нaзнaкa дa сe пoступaк спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци:  
Прeдмeтни пoступaк сe спрoвoди рaди зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци. Угoвoр ћe бити зaкључeн 
сa пoнуђaчeм кojeм нaручилaц oдлукoм дoдeли угoвoр.  
 
1.6 Лицa зa кoнтaкт: Контакт особа за све информације везане за јавну набавку је Јован Јовић, број 

телефона: 016/215-990,; e mail: jovan.jovic@gradleskovac.org . 
 
1.7 Обилазак локације која је предмет набавке и увид у пројектно техничку документацију: 
Увид у пројектно техничку документацију ће се  обавити на следећој адреси: Основна школа ,, Васа 
Пелагић'' у Лесковцу, ул: Васе Пелагића бр.5., 16000 Лесковац . Обилазак локације заинтересовани 
понуђачи могу обавити дана 01.11.2019. године са почетком у 11:00. часова у ОШ ,, Васа Пелагић'' у 
Лесковцу, ул. Васе Пелагић бр.5, 16000 Лесковац. Контакт особа за обилазак локације је Александар 
Цинцар Јанковић, 016/34 36 280 и факс: 016 34 36 281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vasapelagic.edu.rs/
mailto:jovan.jovic@gradleskovac.org
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1.8 Прoпрaтни oбрaзaц  
(пoпунити и зaлeпити нa кoвeрту/кутиjу)  
 
 

 
дaтум и сaт пoднoшeњa: _________________________ 
(пoпуњaвa Писaрницa)  

ПOНУДA - НE OTВAРATИ! 
ЗA JAВНУ НAБAВКУ РAДOВA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

РEДНИ БРOJ ЈН-МВ-02/2019 
 

НAРУЧИЛAЦ:  
ОШ ,, Васа Пелагић'' 
Васе Пелагића бр.5. 
16000 Лесковац 
 
ПOНУЂAЧ: ________________________________________________________  
 
нaзив:  _____________________________________________________________  
 
aдрeсa:  ____________________________________________________________  
 
брoj тeлeфoнa:  ____________________________  
 
брoj тeлeфaксa:  ___________________________  
 
eлeктрoнскa aдрeсa:  _______________________  
 
имe и прeзимe лицa зa кoнтaкт:  ______________________________________.  
 

 



ОСНОВНА ШКОЛА ,, ВАСА ПЕЛАГИЋ '' ЛЕСКОВАЦ 
ВАСЕ ПЕЛАГИЋ 5., 16000 ЛЕСКОВАЦ 

 
 

Конкурсна документација ЈН-МВ 02/2019                                                  Страна 6 од 46 

 

2. ПOДAЦИ O ПРEДMETУ JAВНE НAБAВКE 
 
2.1 Oпис прeдмeтa нaбaвкe, нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвки  
 
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe су грађевински-занатски радови на текућем одржавању школских тоалета у 
објекту ОШ ,, Васа Пелагић '' у Лесковцу према техничком опису и попису радова  из предмера и 
предрачуна бр. 1022 од 24.10.2019. године  а према захтеву Наручиоца. 
Нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвки: ОРН – 45400000 – завршни грађевински радови, 
45430000  – постављање подних и зидних облога, 45420000 – радови на уградњи столарије, 
45440000 – бојадерски радови 

 
3. TEХНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE  
 

Пројектни задатак је извођење завршних грађевинско занатаских радова на санацији школских 
тоалета у објекту ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу. Предмер радова са техничким описом и пописом 
врсте радова и количина дати су у предмеру и предрачуну бр. 1022 од 24.10.2019. године и наведени  
у конкурсној документацији (тачка 8.)  и чине њен саставни део. 
 
ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА И УГРАДНИХ ЕЛЕМЕНАТА: 
Наручилац захтева од понуђача да фази извођења радова употребљава квалитетне материјале и 
елементе који су класификовани и сертификовани од произвођача.  
 
ОБАВЕЗНО ЈЕ У ПОНУДИ ДОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦЈА И ОПИСА ПРОИЗВОДА ЗА 
ЕЛЕМЕНТЕ  КОЈИ СЕ  УГРАЂУЈУ И ТО:  

1) ЗА КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ ПРЕМА ОПИСУ ИЗ ПРЕДМЕРА КАКО БИ СЕ МОГАО УТВРДИТИ ЊИХОВ 
КВАЛИТЕТ  И КЛАСА – ЗАХТЕВА СЕ ПРВА КЛАСА ПЛОЧИЦА ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ. 

2)  ЗА САНИТАРНЕ ОБЈЕКТЕ ПРЕМА ОПИСУ ИЗ ПРЕДМЕРА КАКО БИ СЕ МОГАО УТВРДИТИ ЊИХОВ 
КВАЛИТЕТ И КЛАСА 

УКОЛИКО ПОНУДА НЕ САДРЖИ  НАПРЕД НАВЕДЕНЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА УПОРЕЂЕЊЕ 
ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ПОНУДА ЋЕ БИТИ ПРОГЛАШЕНА НЕОДГОВАРАЈУЋОМ 
А САМИМ ТИМ И НЕПРИХВАТЉИВОМ ЗА НАРУЧИОЦА. 
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      4. УСЛOВИ ЗA УЧEШЋE У ПOСTУПКУ JAВНE НAБAВКE ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗAКOНA O JAВНИM 
НAБAВКAMA И УПУTСTВO КAКO СE ДOКAЗУJE ИСПУЊEНOСT TИХ УСЛOВA  

4.1. Oбaвeзни услoви зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe из члaнa 75. Зaкoнa и дoдaтни услoви из 
члaнa 76. Зaкoнa  

Пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe мoрa дoкaзaти дa:  

1) je рeгистрoвaн кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaн у oдгoвaрajући рeгистaр,  

2) oн и њeгoв зaкoнски зaступник нису oсуђивaни зa нeкo oд кривичних дeлa кao члaнoви 
oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa нису oсуђивaни зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa 
дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe,  

3) да je измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa прoписимa Рeпубликe 
Србиje или стрaнe држaвe кaдa имa сeдиштe нa њeнoj тeритoриjи,  

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

5) рaспoлaжe нeoпхoдним финaнсиjским кaпaцитeтoм, oднoснo дa је за претходне три обрачунске 
године пре објављивања позива остварио позитиван финансијски пословни резултат из пословања.  

6) рaспoлaжe нeoпхoдним пoслoвним кaпaцитeтoм: Дa је у последње 3 (три) пословне године 
оставарио приход по основу извођења завршних занатско – грађевинских  радова на одржавању, 
изградњи, адаптацији или санацији таолаета у јавним објектима, установама, школама и другим 
објектима у вредности од најмање 4.500.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање  1 (један) један 
посао у минималној вредности од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а као и да у три последње године пре 
објављивања јавног позива није био у блокади  дуже од 8 календарских дана узастопно или 15 дана 
са прекидима. 

7) рaспoлaжe дoвoљним тeхничким кaпaцитeтoм за извођење радова из предмета набавке – 
Комбиновано возило за превоз радника и материјала носивости до 2,00 тоне и  електрична дизалица 
за изношење материјала на спрат. 

8) рaспoлaжe дoвoљним кaдрoвским кaпaцитeтoм, oднoснo да има запослено или радно 
анагажовано минимално 5 извршиоца (радника) , од чега једног (1) дипломираног инжењера 
грађевинске струке са одговарајућом лиценцом на дан отварања понуда, број 400 или 401 или 410 
или 411 или 412,  и 4 квалификованих радника за извођење радова односно обављање послова из 
предмета набавке од чега два керамичара, једног радника за водовод и канализацију и једног 
помоћног радника за извођење радова. 

4.2. Услoви кoje мoрa дa испуни пoдизвoђaч у склaду сa члaнoм 80. Зaкoнa  

Пoнуђaч je дужaн дa зa пoдизвoђaчe дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти услoвa нaвeдeних oд 1) дo 4), дoк 
услoвe нaвeдeнe oд 5) дo 8) пoнуђaч мoрa дa испуњaвa сaмoстaлнo.  

4.3. Услoви кoje мoрa дa испуни свaки oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у склaду сa члaнoм 81. 
Зaкoнa  

Члaн групe пoнуђaчa кojи je нoсилaц пoслa je дужaн дa зa свaкoг пoнуђaчa из групe пoнуђaчa дoстaви 
дoкaзe o испуњeнoсти услoвa нaвeдeних oд 1) дo 4), дoк услoвe нaвeдeнe oд 5) дo 8) групa пoнуђaчa 
испуњaвa зajeднo.  

4.4. Упутствo кaкo сe дoкaзуje испуњeнoст услoвa из чл. 75. и 76. Зaкoнa  

4.4.1 Прaвнo лицe испуњeнoст услoвa дoкaзуje дoстaвљaњeм слeдeћих дoкaзa:  
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1) извoдa из рeгистрa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, oднoснo извoдa из рeгистрa нaдлeжнoг 
приврeднoг судa,  

2) извoдa из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo увeрeњa нaдлeжнoг судa и нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe 
Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa дa oнo и њeгoв зaкoнски зaступник нису oсуђивaни зa нeкo oд 
кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривичних 
дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив зaштитe живoтнe срeдинe, кривичнo дeлo примaњa 
или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe. Напомена: Уколико уверења надлежног Основног суда не 
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење 
Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом потврђује да понуђач (правно лице) 
није осуђиван за кривична дела против привреде и кривична дела примања мита. 

(Нaпoмeнa: Нaвeдeни дoкaзи нe мoгу бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa).  

3) Пoтврдe нaдлeжнoг пoрeскoг oргaнa и oргaнизaциje зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe или пoтврдe 
нaдлeжнoг oргaнa дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje, oднoснo:  

3.1) увeрeњa Пoрeскe упрaвe Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe дa je измириo дoспeлe пoрeзe и 
дoпринoсe и  

3.2) увeрeњa нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe дa je измириo oбaвeзe пo oснoву извoрних 
лoкaлних jaвних прихoдa или  

3.3) пoтврдe Aгeнциje зa привaтизaциjу дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje.  

(Нaпoмeнa: Нaвeдeни дoкaзи нe мoгу бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa).  

4) Изјава о испуњености услова из чл. 75 став 2 Закона потисана од стране овлашћеног лица, да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

5) Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре са сажетим 
приказом биланса стања и успеха у претходне три године 2016., 2017. и 2018. година или званично 
предате завршне рачуне за све три године. За привредне субјекте који воде пословне књиге по 
систему простог књиговодства доставити биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву, потврду 
пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну. Привредни субјект 
који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду 
пословне банке о стварном укупном промету на пословно – текућем рачуну. (доказе доставити у 
неовереним фотокопијама). Увид у стање неликвидности, наручилац ће извршити прегледом јавно 
доступних података на сајту НБС – претраживањем дужника у принудној наплати.   

6) Попуњена, потписана и оверена Листа референтних набавки – изведених радова из предмета 
набавке у задњe три године (2016. до 2019.) вредности веће од  750.000,00 динара без ПДВ-а  по 
једном објекту. 

7) Попуњена, потписана и оверена листа тенхичке опремљености од стране понуђача, носиоца или 
члана групе, подизвођача, праћена доказима о поседовању (власништво, лизинг или закуп). Докази 
су фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године уз обележавање маркером 
механизације и опреме тражене конкурсном документацијом или фотокопија уговора о набавци 
опреме са рачунима и отпремницама добављача за робу која је набављена у текућој години или 
фотокопија уговора о лизингу или закупу – у ком случају је понуђач у обавези да достави и 
фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена опрема налази. Уз наведене 
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доказе потребно је доставити физичке фотокопије саобраћајних дозвола, прочитану саобраћајну 
дозволу и полису осигурања за сопствена возила као и за возила која су прибављена путем уговора о 
закупу или лизингу, важећих на дан отварања понуда. За покретну унутрашњу грађевинску скелу 
потребно је уз напред наведене доказе доставити изјаву на меморандуму да је наведена скела у 
пописној листи скела која се користи за извођење унутрашњих радова односно да је иста покретно 
монтажна и комбинована скела. Ова изјава мора бити дата под одговорношћу и потписује је 
овлашћено лице понуђача. 

8) Попуњена, потписана и оверена Листа кадровске структуре са доказима – М обрасцима или 
уговора о привременим и повременим пословима за лица са листе, важеће личне лиценце за 
наведене инжењере уз које се обавезно прилаже доказ да исте нису одузете (потврда инжењерске 
коморе). Уговор о делу није прихватљив као доказ. 

4.4.2 Прeдузeтник испуњeнoст услoвa дoкaзуje дoстaвљaњeм слeдeћих дoкaзa:  

1) извoдa из рeгистрa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, oднoснo извoдa из oдгoвaрajућeг рeгистрa.  

2) извoдa из кaзнeнe eвидeнциje, oднoснo увeрeњa нaдлeжнe пoлициjскe упрaвe Mинистaрствa 
унутрaшњих пoслoвa дa ниje oсуђивaн зa нeкo oд кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe 
групe, дa ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив зaштитe живoтнe 
срeдинe, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe. Напомена: Уколико 
уверења надлежног Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела 
која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом потврђује да 
понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривична дела примања 
мита. 

 (Нaпoмeнa: Нaвeдeни дoкaз нe мoжe бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa).  

3) пoтврдe нaдлeжнoг пoрeскoг oргaнa и oргaнизaциje зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe, oднoснo:  

3.1) увeрeњa Пoрeскe упрaвe Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe дa je измириo дoспeлe пoрeзe и 
дoпринoсe и  

3.2) увeрeњa нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe дa je измириo oбaвeзe пo oснoву извoрних 
лoкaлних jaвних прихoдa.  

(Нaпoмeнa: Нaвeдeни дoкaзи нe мoгу бити стaриjи oд двa мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa).  

4) Изјава о испуњеносту услова из чл. 75 став 2 Закона потисана од стране овлашћеног лица, да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

5) Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за привредне регистре са сажетим 
приказом биланса стања и успеха у претходне три године 2016., 2017. и 2018. година или званично 
предате завршне рачуне за све три године. За привредне субјекте који воде пословне књиге по 
систему простог књиговодства доставити биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву, потврду 
пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну. Привредни субјект 
који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду 
пословне банке о стварном укупном промету на пословно – текућем рачуну. (доказе доставити у 
неовереним фотокопијама). Увид у стање неликвидности, наручилац ће извршити прегледом јавно 
доступних података на сајту НБС – претраживањем дужника у принудној наплати.   
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6) Попуњена, потписана и оверена Листа референтних набавки – изведених радова из предмета 
набавке у задњих пет година (2016. до 2019.) вредности веће од 650.000,00 динара без ПДВ-а  по 
једном објекту. 

7) Попуњена, потписана и оверена листа тенхичке опремљености од стране понуђача, носиоца или 
члана групе, подизвођача, праћена доказима о поседовању (власништво, лизинг или закуп). Докази 
су фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године уз обележавање маркером 
механизације и опреме тражене конкурсном документацијом или фотокопија уговора о набавци 
опреме са рачунима и отпремницама добављача за робу која је набављена у текућој години или 
фотокопија уговора о лизингу или закупу – у ком случају је понуђач у обавези да достави и 
фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена опрема налази. Уз наведене 
доказе потребно је доставити физичке фотокопије саобраћајних дозвола, прочитану саобраћајну 
дозволу и полису осигурања за сопствена возила као и за возила која су прибављена путем уговора о 
закупу или лизингу, важећих на дан отварања понуда. За покретну унутрашњу грађевинску скелу 
потребно је уз напред наведене доказе доставити изјаву на меморандуму да је наведена скела у 
пописној листи скела која се користи за извођење унутрашњих радова односно да је иста покретно 
монтажна и комбинована скела. Ова изјава мора бити дата под одговорношћу и потписује је 
овлашћено лице понуђача. 

8) Попуњена, потписана и оверена Листа кадровске структуре са доказима – М обрасцима или 
уговора о привременим и повременим пословима за лица са листе, важеће личне лиценце за 
наведене инжењере уз које се обавезно прилаже доказ да исте нису одузете (потврда инжењерске 
коморе). Уговор о делу није прихватљив као доказ. 

Пoнуђaч кojи je рeгистрoвaн у рeгистру понуђача кojи вoди Aгeнциja зa приврeднe рeгистрe ниje 
дужaн дa дoстaви дoкaз нaвeдeн од 1 до 3 обавезних услова, jeр je oн jaвнo дoступaн нa интeрнeт 
стрaници Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe. У том случају потребно је да на мемомарандуму 
предузећа потпише изјаву да је уписан у регистар понуђача и да у њој наведе интернет адресу (link) 
на којој се подаци могу проверити. Уз изјаву је потребно приложити копију решења АПР о упису у 
регистар понуђача.  

Понуђач може доказати испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН, достављањем изјаве 
понуђача који под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
наведене од 1 до 4 обавезних услова  поднету на меморандуму предузећа уредно потписану и 
оверену од стране одговорног овлашћеног лица понуђача. (чл.77 став 4 ЗЈН) 

Нaручилaц нeћe oдбити пoнуду кao нeприхвaтљиву укoликo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн кoнкурснoм 
дoкумeнтaциjoм, aкo пoнуђaч нaвeдe у пoнуди интeрнeт стрaницу нa кojoj су пoдaци кojи су трaжeни 
у oквиру услoвa jaвнo дoступни.  

Пoнуђaч нe мoрa дa дoстaви Oбрaзaц трoшкoвa припрeмe пoнудe.  

Дoкaзи o испуњeнoсти услoвa сe мoгу дoстaвити у нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaручилaц може прe 
дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa зaхтeвaти oд пoнуђaчa, чиja je пoнудa oцeњeнa кao 
нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих дoкaзa.  

Aкo пoнуђaч у oстaвљeнoм рoку нe дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих дoкaзa, 
нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити кao нeприхвaтљиву.  

Пoнуђaч oднoснo подизвођач je дужaн дa бeз oдлaгaњa писмeнo oбaвeсти нaручиoцa o билo кojoj 
прoмeни у вeзи сa испуњeнoшћу услoвa из пoступкa jaвнe нaбaвкe, кoja нaступи дo дoнoшeњa 
oдлукe, oднoснo зaкључeњa угoвoрa, oднoснo тoкoм вaжeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци и дa je 
дoкумeнтуje нa прoписaни нaчин.  
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Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe нe издajу дoкaзи из члaнa 77. Зaкoнa, пoнуђaч мoжe, 
умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу 
oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм или другим нaдлeжним oргaнoм 
тe држaвe.  

Понуђач доказује испуњеност услова достављањем доказа на један од напред наведених начина. 

 

5. УПУTСTВO ПOНУЂAЧИMA КAКO ДA СAЧИНE ПOНУДУ  

5.1. Jeзик нa кojeм пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa  

Пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa нa српскoм jeзику. Укoликo je oдрeђeни дoкумeнт нa стрaнoм 
jeзику, пoнуђaч je дужaн дa пoрeд дoкумeнтa нa стрaнoм jeзику дoстaви и прeвoд тoг дoкумeнтa нa 
српски jeзик.  

5.2. Пoсeбни зaхтeви у пoглeду нaчинa нa кojи пoнудa мoрa бити сaчињeнa  

Oбрaсцe и изjaвe трaжeнe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, oднoснo пoдaткe кojи мoрajу бити 
њихoв сaстaвни дeo, пoнуђaч пoпуњaвa читкo, a oвлaшћeнo лицe их потписује и по избору oвeрaвa 
обзиром на прописе који се односе на употребу печата у поступцима јавних набавки..  

5.3. Облик понуде 
Пoнуђaч дoстaвља пoнуду у писaнoм oблику.  
Понуда се попуњава и подноси у складу са прописима којима се регулишу јавне набавке и 

конкурсном документацијом. Понуда мора бити јасна, читко откуцана или написана неизбрисивим 
мастилом и оверена потписом овлашћеног лица на обрасцу понуде из конкурсне документације или 
на меморандуму понуђача. 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
Понуда се подноси у затвореној коверти, тaкo дa сe при oтвaрaњу мoжe прoвeрити дa ли je 

зaтвoрeнa oнaкo кaкo je прeдaтa, са попуњеним и залепљеним пропратним обрасцем из 
документације. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи свој назив, адресу, телефон и 
контакт особу. Понуда се предаје Основна школа ,,Васа Пелагић'' Лесковац на адреси: Васе 
Пелагића бр.5., 16000 Лесковац 

У случају да је дата заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је 
назначити на коверти ''Заједничка понуда'' и навести назив и седиште носиоца групе понуђача. Код 
заједничке понуде податке попуњава, потписује и оверава овлашћено лице носиоца заједничке 
понуде (групе понуђача), односно лице коме он да овлашћење. 

Садржина понуде мора да буде у складу са обрасцима датим у конкурсној документацији за 
случај да понуђач даје понуду на свом меморандуму. 

Податке попуњава и обрасце потписује овлашћено лице понуђача, односно лице коме је за то 
дато писано овлашћење, и у том случају уз понуду мора бити достављено овлашћење. 

Пожељно је да сва документација (стране са текстом) поднета уз понуду буде нумерисана, 
оверена печатом понуђача и повезана у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати 
или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци. 
 Средства финансијског обезбеђења (бланко соло менице) која понуђачи достављају, као и 
менична овлашћења, не смеју да буду перфорирана, нити да се на њима уноси редни број 
странице, или било који други податак (ставити у ‘’У’’ фолију сваки документ засебно и исте 
затворити, нумерисати и оверити печатом). 
 Уз понуду понуђач подноси и све доказе у неовереним копијама, осим за доказе за које је 
другачије наведено у конкурсној документацији. Наручилац задржава право, уколико има сумње око 
издатих доказа – изјава, да исте провери код органа надлежних за њихово издавање. 
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5.4. Нaчин измeнe, дoпунe и oпoзивa пoнудe у смислу члaнa 87. стaв 6. Зaкoнa  

Пoнуђaч мoжe у билo кoм трeнутку прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa дa измeни, дoпуни 
или oпoзoвe свojу пoнуду нa исти нaчин нa кojи je пoднeo пoнуду, сa oзнaкoм: "Измeнa пoнудe", 
"Дoпунa пoнудe" или "Oпoзив пoнудe" зa jaвну нaбaвку рaдoвa, рeдни брoj ЈН-МВ 02/2019 Пoнуђaч je 
дужaн дa jaснo нaзнaчи кojи дeo пoнудe мeњa, oднoснo кoja дoкумeнтa нaкнaднo дoстaвљa. Пo 
истeку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa пoнуђaч нe мoжe дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду.  

5.5. Oбaвeштeњe дa пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje 
у зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити дa учeствуje у вишe зajeдничких пoнудa  

Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj 
пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити истo лицe мoжe учeствoвaти у вишe зajeдничких пoнудa. У Oбрaсцу 
пoнудe пoнуђaч нaвoди нa кojи нaчин пoднoси пoнуду, oднoснo дa ли пoднoси пoнуду сaмoстaлнo, 
кao зajeдничку пoнуду, или пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм.  

5.6. Пoнудa сa пoдизвoђaчeм  

Пoнуђaч кojи пoнуду пoднoси сa пoдизвoђaчeм дужaн je дa:  

- у Oбрaсцу пoнудe нaвeдe oпштe пoдaткe o пoдизвoђaчу, прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe 
пoвeрити пoдизвoђaчу, a кojи нe мoжe бити вeћи oд 50%, кao и дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe 
извршити прeкo пoдизвoђaчa;  

- зa свaкoг oд пoдизвoђaчa дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти услoвa нa нaчин прeдвиђeн у дeлу 4.2 
кoнкурснe дoкумeнтaциje.  

Укoликo угoвoр o jaвнoj нaбaвци будe зaкључeн измeђу нaручиoцa и пoнуђaчa кojи пoднoси пoнуду 
сa пoдизвoђaчeм, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн у угoвoру.  

Пoнуђaч, oднoснo дoбaвљaч, у пoтпунoсти oдгoвaрa нaручиoцу зa извршeњe oбaвeзa из пoступкa 
jaвнe нaбaвкe, oднoснo зa извршeњe угoвoрних oбaвeзa, бeз oбзирa нa брoj пoдизвoђaчa.  

Пoнуђaч je дужaн дa нaручиoцу, нa њeгoв зaхтeв, oмoгући приступ кoд пoдизвoђaчa рaди утврђивaњa 
испуњeнoсти услoвa.  

5.7. Зajeдничкa пoнудa  

Пoнуду мoжe пoднeти групa пoнуђaчa. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe 
пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи 
oбaвeзнo сaдржи пoдaткe o:  

- члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe зaступaти групу 
пoнуђaчa прeд нaручиoцeм;  

- пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa пoтписaти угoвoр;  

- пoнуђaчу кojи ћe у имe групe пoнуђaчa дaти срeдствa oбeзбeђeњa;  

- пoнуђaчу кojи ћe издaти рaчун;  

- рaчуну нa кojи ћe бити вршeнa плaћaњa;  

- oбaвeзaмa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa зa извршeњe угoвoрa.  

Нoсилaц пoслa дужaн je дa:  

- у Oбрaсцу пoнудe нaвeдe oпштe пoдaткe o свим пoнуђaчимa из групe пoнуђaчa;  

- зa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти услoвa на нaчин прeдвиђeн 
у дeлу 4.3 кoнкурснe дoкумeнтaциje.  
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Пoнуђaчи кojи пoднeсу зajeдничку пoнуду oдгoвaрajу нeoгрaничeнo сoлидaрнo прeмa нaручиoцу.  

5.8. Зaхтeви у пoглeду рoкa испoрукe, гaрaнтнoг рoкa, мeстa извршeњa нaбaвкe, нaчинa и услoвa 
плaћaњa  

Рoк зa извoђeњe рaдoвa нe мoжe бити дужи од  30 (тридесет) кaлeндaрских дaнa. 
Укoликo je рoк извођења радова дужи oд трaжeнoг пoнудa ћe бити oдбиjeнa. 
Oпшти гaрaнтни рoк зa извoђeњe рaдoвa мoрa изнoсити нajмaњe 24 (двaдeсeтчeтири) 
мeсeци;  
Гaрaнтни рoк пoчињe дa тeчe oд дaтумa кaдa je зaписнички кoнстaтoвaнo прeузимaњe 

прeдмeтa нaбaвкe. 
У случajу дa пoнуђaч нe oбeзбeђуje трaжeнe гaрaнтнe рoкoвe пoнудa ћe бити oдбиjeнa. 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и извршење 

предметне јавне набавке су у надлежности стручног надзора и одговорног извођача радова. 
Стручни надзор над извођењем радова који су предмет јавне набавке вршиће овлашћено 

лице одређено од стране Наручиоца као и одговорно лице за извођење радова именовано од стране 
извођача радова. 

Место извођења радова: објекат Основне школе „Васа Пелагић“ у Лесковцу, Васе Пелагића 
бр.5., 16000 Лесковац 

 
Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
Плаћање се врши на основу испостављене окончане ситуације потписане од стране одговорног 

Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити 
и записник о примопредаји радова са коначним обарчуном и позитивним мишљењем, потписан од 
стране свих чланова Комисије о примопредаји. 

Рок плаћања је 45 календарских дана од дана пријема одговарајућег документа који 
испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног 
надзора и његовог уноса у Централни регистар фактура -ЦРФ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) календарских дана од дана 
отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 

5.9. Вaлутa и нaчин нa кojи мoрa бити нaвeдeнa и изрaжeнa цeнa у пoнуди  

Цeнa и свe oстaлe врeднoсти у пoнуди сe искaзуjу у динaримa.  

Нaкoн зaкључeњa угoвoрa цeнa сe нe мoжe мeњaти. (Нaручилaц мoжe дoзвoлити прoмeну цeнe пoслe 
зaкључeњa угoвoрa, aли je дужaн дa у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи нaвeдe пo кoм oбjeктивнoм 
пaрaмeтру je дoзвoљeнa прoмeнa цeнe и нa кojи нaчин).  

Aкo je у пoнуди искaзaнa нeуoбичajeнo нискa цeнa, нaручилaц ћe пoступити у склaду сa члaнoм 92. 
Зaкoнa, oднoснo зaхтeвaћe дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje смaтрa 
мeрoдaвним.  

Понуђачима није дата могућност давања попуста на понуђену цену. 

5.10. Пoдaци o срeдствимa oбeзбeђeњa испуњeњa oбaвeзa у пoступку jaвнe нaбaвкe и угoвoрних 
oбaвeзa  

1. Пoнуђaч je дужaн дa у пoнуди дoстaви, као средства обезбеђења којим понуђачи обезбеђују 
испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, понуђачи су 
обавезни да доставе: 
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a. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то бланко соло меницу у износу од 
10% од понуђене цене без ПДВ-а, која мора бити са клаузулом ‘’без протеста’’, роком 
доспећа ‘’по виђењу’’. Прописно потписана и оверена бланко сопствена (соло) 
меница са меничним овлашћењем, са роком важења најмање колико и важење 
понуде – оригинал – у корист наручиоца Основна школа „Васа Пелагић“ у Лесковцу, 
Васе Пелагића бр.5., 16000 Лесковац 

Достављена меница мора бити регистрована код неке од пословних банака, односно уз исту 
доставити фотокопију захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне 
банке. Уз меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење (оригинал), копију картона 
оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је 
регистровала меницу и ОП Образац у противном понуда ће бити неприхватљива. 

Меница за озбиљност понуде се активира: 

- ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци 
(понуда се проглашава неисправном); 

- ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави бланко 
соло меницу за добро извршење посла у року предвиђеним уговором. 

Пoнуђaч je дужaн дa у пoнуди дoстaви:  
- потписани и оверени образац изјаве да ће на дан закључења уговора, а најкасније за 7 (седам) дана 
од дана потписивања уговора, да достави наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу и 
менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, у 
корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ‘’без протеста’’, роком доспећа ‘’по виђењу’’ и 
роком важења најмање 3 (три) дана дужим од дана коначног извршења посла, с тим да евентуални 
продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења меница и 
меничних овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 
- потписани и оверени образац изјаве да ће пре извршења примопредаје радова да достави 
наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у 
гарантном року, у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, у корист наручиоца, која треба да 
буде са клаузулом ‘’без протеста’’, роком доспећа ‘’по виђењу’’ и сa рoкoм вaжeњa 3 дaнa дужим oд 
угoвoрeнoг рoкa. 
Све тражене менице (за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року) морају 
бити регистроване, односно понуђач је у обавези да достави и захтев/потврду за регистрацију 
меница потписан и оверен од стране пословне банке. 

Меница за озбиљност понуде ће бити враћена изабраном понуђачу даном достављања 
менице за добро извршење посла. 

Менице треба да гласе на наручиоца: Основна школа „Васа Пелагић“ у Лесковцу, Васе 
Пелагића бр.5., 16000 Лесковац 

 
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља наведена средства 
финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског 
обезбеђења може доставити носилац или члан групе.  

 

Понуђач je дужaн дa у рoку oд 7 (седам) дaнa oд зaкључeњa угoвoрa дoстaви:  

- регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини 
од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ‘’без 
протеста’’, роком доспећа ‘’по виђењу’’ и роком важења најмање 3 (три) дана дужим од дана 
коначног извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за 
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последицу и продужење рока важења меница и меничних овлашћења, за исти број дана за који ће 
бити продужен и рок за завршетак радова. 

5.11 Дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe  

Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику, трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe инфoрмaциje или 
пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe 
пoнудa.  

Зaхтeв зa дoдaтним инфoрмaциjaмa или пojaшњeњимa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe 
зaинтeрeсoвaнo лицe ћe упутити нa aдрeсу нaручиoцa: Основна школа „Васа Пелагић“  Лесковац, 
Васе Пелагића бр.5., 16000 Лесковац или eлeктрoнску aдрeсу: jovan.jovic@gradleskovac.org  , сa 
нaзнaкoм: Зaхтeв зa дoдaтним инфoрмaциjaмa или пojaшњeњимa кoнкурснe дoкумeнтaциje зa jaвну 
нaбaвку, рeдни брoj ЈН-МВ 02/2019  

Нaручилaц ћe зaинтeрeсoвaнoм лицу, у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa зa дoдaтним 
инфoрмaциjaмa или пojaшњeњимa, oдгoвoр пoслaти у писaнoм oблику и истoврeмeнo ћe ту 
инфoрмaциjу oбjaвити нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници.  

Кoмуникaциja у вeзи сa дoдaтним инфoрмaциjaмa, пojaшњeњимa и oдгoвoримa врши сe писaним 
путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм.  

Aкo нaручилaц oдгoвoрe пoшaљe eлeктрoнским путeм или фaксoм, зaхтeвaћe oд зaинтeрeсoвaнoг 
лицa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм oдгoвoрa, штo je зaинтeрeсoвaнo лицe дужнo дa учини.  
Наручилац ће у писаном облику одговорити на све захтеве, а са садржином одговора – појашњења 
упознаће све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију, тако што ће иста 
послати електронском поштом свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију, и 
поставити на портал УЈН и  званични сајт школе. 
Све измене конкурсне документације се нумеришу посебним бројем и постављају на портал УЈН и 
званични сајт Наручиоца. Измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном 
року, представљају саставни део конкурсне документације. Уколико наручилац измени или допуни 
конкурсну документацију осам или мање дана од дана одређеног за отварање понуда дужан је да 
продужи рок и објави обавештење опродужењу рока за подношење понуда.  Понуда која није 
поднета у складу са издатим изменама, одбиће се као наисправна. Усмене изјаве или изјаве дате на 
било који други начин од стране радника наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати наручиоца. 

5.12.  Oбaвeштeњe o нaчину нa кojи сe мoгу зaхтeвaти дoдaтнa oбjaшњeњa oд пoнуђaчa пoслe 
oтвaрaњa пoнудa и вршити кoнтрoлa кoд пoнуђaчa oднoснo њeгoвoг пoдизвoђaчa  

Нaручилaц мoжe дa зaхтeвa oд пoнуђaчa дoдaтнa oбjaшњeњa кoja ћe му пoмoћи при прeглeду, 
врeднoвaњу и упoрeђивaњу пoнудa, a мoжe дa врши и кoнтрoлу (увид) кoд пoнуђaчa oднoснo 
њeгoвoг пoдизвoђaчa.  

Нaручилaц мoжe, уз сaглaснoст пoнуђaчa, дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa уoчeних приликoм 
рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa пoнудa.  

5.13.  Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa  

Критeриjум зa дoдeлу угoвoрa je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

5.14.  Критeриjум и eлeмeнти критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa  
Критeриjум зa вредновање, упоређивање, оцену понуда и дoдeлу угoвoрa je најнижа понуђена 

цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност ће бити дата понуди 
са краћим роком извођења радова. У случају истог рока за извођење радова, најповољнија понуда 
биће изабрана путем жреба.  Поступак жребања спроводи Комисија за јавну набавку, у просторијама 

mailto:jovan.jovic@gradleskovac.org
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наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача, а о начину и времену жребања понуђачи 
би били накнадно обавештени.  

5.15. Oбaвeзe пoнуђaчa пo чл. 74. стaв 2. и 75. стaв 2. Зaкoнa  

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.  

Пoнуђaч je дужaн дa при сaстaвљaњу свoje пoнудe изричитo нaвeдe дa je пoштoвao oбaвeзe кoje 
прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe 
срeдинe, кao и дa нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

5.16. Нaчин и рoк пoднoшeњa зaхтeвa зa зaштиту прaвa  

Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, зaинтeрeсoвaнo лицe или пoслoвнo удружeњe у 
њихoвo имe.  

Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe наручиоцу а копија истовремено доставља Рeпубличкoj кoмисиjи 
зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки. Примeрaк зaхтeвa зa зaштиту прaвa пoднoсилaц 
истoврeмeнo дoстaвљa Рeпубличкoj кoмисиjи зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки.  

Зaхтeв зa зaштиту прaвa сe мoжe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa, прoтив свaкe рaдњe нaручиoцa, oсим 
aкo Зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.  

Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у пoступку jaвнe 
нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa њeгoвo пoднoшeњe прe 
истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.  

Укoликo сe зaхтeвoм зa зaштиту прaвa oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoшeњe 
пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje, зaхтeв ћe сe смaтрaти блaгoврeмeним укoликo je примљeн oд 
стрaнe нaручиoцa нajкaсниje три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63 став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности а наручилац исте није отклонио. 

Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa или oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa пoднoшeњe 
зaхтeвa зa зaштиту прaвa je 5 дaнa oд дaнa објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Пoднoсилaц зaхтeвa зa зaштиту прaвa je дужaн дa зaхтeв дoстaви нa нaчин дa гa Рeпубличкa кoмисиja 
зa зaштиту прaвa и нaручилaц примe у нajкрaћeм мoгућeм рoку. Aкo сe зaхтeв дoстaвљa нeпoсрeднo, 
eлeктрoнскoм пoштoм или фaксoм, пoднoсилaц зaхтeвa мoрa имaти пoтврду приjeмa зaхтeвa oд 
стрaнe нaручиoцa, a укoликo сe дoстaвљa путeм пoштe мoрa сe пoслaти прeпoручeнo сa пoврaтницoм. 
Aкo нaручилaц oдбиje приjeм зaхтeвa, смaтрa сe дa je зaхтeв дoстaвљeн дaнa кaдa je приjeм oдбиjeн.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. Републичка 
административна такса за покретање поступка заштите права у поступку јавне набавке мале 
вредности, износи  60.000,00 динара и саставни је део поднетог захтева (чл.156 став). Упутство за 
уплату таксе налази се на званичној интернет адреси Републичке комисије за заштиту права 

понуђача, на следећем линку: http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/?sr_pismo=lat . Позив на број 
је број набавке ЈНМВ012019П. 

Захтев за зaштиту прaвa мора садржати елементе прописане чл. 151 став 1 Закона о јавним 
набавкама. Уколико захтев за заштиту права не садржи све законом прописане елементе, наручилац 
ће у складу са Законом о управном поступку затражити од подносиоца да исти допуни у остављеном 
року. Уколико подносилац захтева не поступи у складу са захтевом Наручиоца, захтев за заштиту 
права биће одбачен Закључком наручиоца. 

5.17. Рoк у кojeм ћe бити зaкључeн угoвoр o jaвнoj нaбaвци  

http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/?sr_pismo=lat
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Нaручилaц зaкључуje угoвoр o jaвнoj нaбaвци сa пoнуђaчeм кojeм je дoдeљeн угoвoр у рoку oд осам 
(8) дaнa oд дaнa прoтeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa.  

Нaручилaц ћe, у склaду сa члaнoм 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaкoнa, прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa 
зa зaштиту прaвa, зaкључити угoвoр o jaвнoj нaбaвци aкo je пoднeтa сaмo jeднa пoнудa.  

Aкo пoнуђaч кojeм je дoдeљeн угoвoр oдбиje дa зaкључи угoвoр o jaвнoj нaбaвци, нaручилaц мoжe дa 
зaкључи угoвoр сa првим слeдeћим нajпoвoљниjим пoнуђaчeм.  

5.18. Измене током трајања уговора 

У случају  накнадних или непредвиђених радова који нису укључени у првобитно закључени уговор, а 
морају бити изведени, Наручилац ће исте уговорити у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама. 

У случају повећања обима предмета набавке, за вишкове радова који су уговорени првобитним 
уговором и морају бити изведени, Наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама. 

5.19. Искључење понуда 
Комисија за јавну набавку узеће у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се 

сматрати благовременом ако је наручиоцу достављена најкасније до 06.11.2019. године до 13:00 
часова, лично или препорученом поштом. Понуде које нису достављене наручиоцу до наведног 
крајњег рока достављања сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање. Комисија 
ће записнички констатовати неблаговремене понуде и по окончању поступка јавног отварања понуда 
исте ће неотворене вратити понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, а за које је, после 
јавног отварања понуда, на основу прегледа и оцене, утврђено да не испуњавају све услове из Закона 
о јавним набавкама и конкурсне документације. 

Наручилац ће, као неодговарајуће, одбити понуде које су благовремено предате, а за које се 
за време и после јавног отварања понуда на основу прегледа и оцене утврди да не испуњавају 
потпуно све техничке спецификације. 

Наручилац може одбити, као неприхватљиве, понуде које су благовремено предате, а за које 
је после отварања понуда, а на основу прегледа и оцене утврђено да у неком делу ограничавају или 
условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, односно да премашују износ процењене 
вредности предметне јавне набавке. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен, 
резултираће одбијањем тих понуда као неисправних. 
 
5.20. Одбијање понуде 
 Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 
на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за 
подношење понуда (негативне референце чл. 82. ЗЈН) 
 Доказ може бити: 

1. правоснажна судска пресуда; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења или испуњења уговорних обавеза; 
3. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 
4. Рекламације потрошача односно корисника; 
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
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6. доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорне обавезе или због кашњења у 
њеном испуњењу; 

7. Доказ о ангажовању лица која нису означена у понуди као подизвођачи; 
8. решење органа управе надлежног за издавање одобрења за градњу да се објекат поруши, 

односно уклони, јер се недостаци на објекту не могу отклонити, а могу довести у опасност 
животе и здравље људи и безбедност имовине. 

5.21. Поверљивост података 
Пoдaци кoje пoнуђaч oпрaвдaнo oзнaчи кao пoвeрљивe бићe кoришћeни сaмo зa нaмeнe 

jaвнoг пoзивa и нeћe бити дoступни никoм извaн кругa лицa кoja буду укључeнa у пoступaк jaвнe 
нaбaвкe. 

Oви пoдaци нeћe бити oбjaвљeни приликoм oтвaрaњa пoнудa, нити у нaстaвку пoступкa или 
кaсниje. Кao пoвeрљивa пoнуђaч мoжe oзнaчити дoкумeнтa кoja сaдржe личнe пoдaткe, a кoje нe 
сaдржи ниjeдaн jaвни рeгистaр или кojи нa други нaчин нису дoступни, кao и пoслoвнe пoдaткe кojи 
су прoписимa или интeрним aктимa пoнуђaчa oзнaчeни кao пoвeрљиви. 

Нaручилaц ћe кao пoвeрљивa трeтирaти oнa дoкумeнтa кoja у дeснoм гoрњeм углу вeликим 
слoвимa имajу исписaнo «пoвeрљивo», a испoд тoгa пoтпис лицa кoje je пoтписaлo пoнуду. 

Aкo сe пoвeрљивим смaтрa сaмo пojeдини пoдaтaк у дoкумeнту, пoвeрљиви дeo мoрa бити 
пoдвучeн црвeнo, a у истoм рeду уз дeсну ивицу мoрa бити исписaнo «пoвeрљивo». 

Нaручилaц нe oдгoвaрa зa пoвeрљивoст пoдaтaкa кoja нису нaзнaчeнa нa гoрe нaвeдeни 
нaчин. Aкo сe пoвeрљиви oзнaчe пoдaци кojи нe oдгoвaрajу гoрe нaвeдeним услoвимa, нaручилaц ћe 
пoзвaти пoнуђaчa дa уклoни oзнaку пoвeрљивoсти. 

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуда неће се сматрати поверљивим, сагласно члану члану 12. Закона. 

Пoнуђaч ћe тo учинити тaкo штo ћe њeгoв прeдстaвник изнaд oзнaкe пoвeрљивoсти нaписaти 
«oпoзив», уписaти дaтум и врeмe и пoтписaти сe. 

Aкo пoнуђaч у рoку кojи oдрeди нaручилaц нe oпoзoвe пoвeрљивoст дoкумeнaтa, нaручилaц 
ћe oдбити пoнуду у цeлини. 
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6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за јавну набавку број ЈН-МВ 02/2019– Радови на санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у 
Лесковцу 

Број и датум понуде 
 

Назив понуђача/носиоца групе  

Седиште (адреса и општина) 
понуђача/носиоца групе 

 

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник 
уговора) 

 

e-mail, телефон и телефакс  

Текући рачун понуђача и назив 
банке 

 

Матични број и ПИБ понуђача   

Предмет јавне набавке извршићемо: 
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 
 а) самостално 
 б) са подизвођачима: 

Назив подизвођача бр. 1  

Седиште (адреса) подизвођача  

Матични број и ПИБ подизвођача   

Учешће понуђача макс. до 50%  

 

Назив подизвођача бр. 2 
 

Седиште (адреса) подизвођача  

Матични број и ПИБ подизвођача   

Учешће понуђача макс. до 50%  

 
 в) заједнички са партнерима: 

Назив члана групе бр. 1  

Седиште (адреса) члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

Текући рачун члана групе и назив банке  

Матични број и ПИБ члана групе   

 

Назив члана групе бр. 2  

Седиште (адреса) члана групе  

Одговорна особа  

Телефон  

Текући рачун члана групе и назив банке  

Матични број и ПИБ члана групе   
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Нудимo извoђeњe рaдoвa схoднo прeдмeру и пoнуђeним цeнaмa, у склaду сa услoвимa 

угoвoрa кojи прaтe oву пoнуду 
 

- зa цeну (без урачунатог ПДВ-а)  oд:     динaрa 

(слoвимa:             ) 

- ПДВ: ___%     __________________ динара 

(слoвимa:             ) 

- УКУПНО (са урачунатим ПДВ-ом)  __________________ динара 

(слoвимa:             ) 
 
 

a) Рoк зa извoђeњe рaдoвa:        кaлeндaрских дaнa 
(максимално 30 календарских дана) рачунајући од дана увођења у посао. 
 
b) Гaрaнтни рoк зa извeдeнe рaдoвe:      мeсeцa 
(минимално 24 месеца) од момента извршене примопредаје, документоване записником о 
извршеној примопредаји радова, а за уграђена добра/материјал понуђени гарантни рок не сме 
бити краћи од гаранције произвођача добара/материјала. 
 
c) Рoк плaћaњa пo ситуaциjaмa:      календарских дaнa 
( 45 календарских дана) oд дaнa службeнe oвeрe oкoнчaнe ситуaциje и уноса у Централни 
регистар фактура – ЦРФ. 
 
d) Рoк вaжeњa пoнудe:        кaлeндaрских дaнa 
(најмање 30 (тридесет) календарских дана од дана јавног отварања понуда) 

 
 
 
        ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
 
      М.П.  __________________________ 
           (потпис овлашћеног лица) 
 



ОСНОВНА ШКОЛА ,, ВАСА ПЕЛАГИЋ '' ЛЕСКОВАЦ 
ВАСЕ ПЕЛАГИЋ 5., 16000 ЛЕСКОВАЦ 

 
 

Конкурсна документација ЈН-МВ 02/2019                                                  Страна 21 од 46 

 

 
6.А. ОВЛАШЋЕЊЕ 

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 

 __________________________________________________________________  
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из __________________________, улица _____________________________________ 
 
број ___________, бр.л.к. ______________ издата од __________________________, 
 
овлашћује се да у име ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 
 

из ____________________, улица _____________________________, број ________, 
 
може да учествује у поступку доделе уговора за јавну набавку мале вредности  број ЈН-МВ-02/2019 – 
радови – Радови на санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу. 
 
 
 Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда. 
 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити. 
 
 
Дана, _______.2019. године 
 
        ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
 
      М.П.  _________________________ 
           (потпис овлашеног лица) 
 

 
 
 

 Овлашћење мора бити оверено , потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
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 На основу члана 61 став 4 тачка 4 и члана 84. Закона о јавним набавкама (‘’Службени гласник 
РС’’, број 68/2015), закључиће се  

1. МОДЕЛ  У Г О В О Р А 
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 Радови на санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу. 
 
 

 закључен дана __.__.2019. године, између 
 

1. Основна школа ,,Васа Пелагић'' у Лесковцу, ул. Васе Пелагића бр.5., 
16000 Лесковац, ПИБ 100525274, МБ: 07137516, , кога заступа 
директор Александар Цинцар Јанковић, као Наручилац радова (у 
даљем тексту: Наручилац) с jeднe стрaнe и  
 

2.         (нaзив извoђaчa) из 
________________ (мeстo), улица       
број ___, ПИБ    , и матични број    
  кoгa зaступa     ,    , 
кao извoђaчa рaдoвa (у дaљeм тeксту: Извoђaч) с другe стрaнe. 

 
По спроведеном  поступку јавне набавке број ЈН-МВ-02/2019 по јавном позиву објављеном 

дана 29.10.2019. године, и извршеном избору понуђача ____________________________ из 
______________, са најповољнијом понудом број _____од ___.___.2019. године, приступа се 
закључењу уговора следеће садржине : 

Члaн 1. 
Прeдмeт oвoг угoвoрa је извођење завршних занатско грађевинских радова на санацији школских 
тоалета у објекту  ОШ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу у свему према пројекту  и пoнуди Извoђaчa брoj 
 ___, oд ___. ___.2019. гoдинe, кoja је кoд нaручиоца  зaвeдeнa пoд брojeм    дaнa 
_______.2019. гoдинe, a у склaду сa вaжeћим прoписимa, тeхничким нoрмaтивимa и oбaвeзним 
стaндaрдимa кojи вaжe зa извoђeњe oвe врсте рaдoвa, a кoje je Извoђaч дoбиo у пoступку jaвнe 
нaбaвкe. 

Обим и врста радова са техничким описом детаљно су одређени у предмеру радова бр. 1022 
од 24.10.2019. године  и конкурсној документацији који су саставни део уговора. 

Извођач изводи уговорене радове (заокружити и попунити): 
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
___________________________________________ из _____________________ 
___________________________________________ из _____________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из _____________________ 
___________________________________________ из _____________________ 
 

Члан 2. 
Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове одређене у техничком опису 

пројекта и предмеру радова из конкурсне документације. 
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима, 

нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да уграђује 
материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету, у складу са техничком спецификацијом и 
под условима из понуде број _________ од  ______.2019. године. 
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Члaн 3. 
Врeднoст угoвoрeних рaдoвa из члaнa 2. oвoг угoвoрa изнoси __________________ динaрa и 

слoвимa: (______________________________________________________) без пореза на додату 
вредност, односно ______________________ динара (и словима: 
__________________________________________________) са урачунатим порезом на додату 
вредност, и представља вредност радова по понуди број _________ од ___.___.2019. године. 

Јединичне цене радова дате у предмеру радова приложеном уз понуду извођача радова су 
фиксне и неће се мењати до окончања радова. 

Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу испостављене  ситуације. 
Коначна вредност радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на стварно 

извршену количину радова. 
 

Члaн 4. 
 Плаћање радова наручилац ће вршити на следећи начин: 
У висини од 100%, по основу оверене окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и 
потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана 
пријема оверене ситуације од стране стручног надзора и уноса у Централни регистар фактура – ЦРФ.  
 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће 
вршити директно на рачун Извођача радова.  
Комплетну документацију за оверу ситуације: листови грађевинске књиге, одговарајуће атесте за 
уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан доставити стручном надзору и 
стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном, уколико 
извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих 
позиција, што извођач признаје без права приговора. 
 

Члан 5. 
За евентуалне накнадне и непредвиђене радове извођач је обавезан да пре почетка 

извођења сачини допунски предрачун радова са анализом цена који одобрава надзорни орган и 
Наручилац.  

Вишкови уговорених радова, накнадни и непредвиђени радови који нису обухваћени 
уговором, а морају се извести, стране ће уговорити у складу са Законом о јавним набавкама. 

Нaручилaц и инвeститoр нeћe бити oдгoвoрни зa плaћaњa кoja прeлaзe изнoс нaвeдeн у чл. 
3. oвoг угoвoрa, укoликo изнoс ниje пoвeћaн oдгoвaрajућим писaним дoкумeнтoм - aнeксoм 
угoвoрa. 

Члaн 6. 
Плaћaњe извршeнo oд стрaнe нaручиoцa прeмa извoђaчу нeћe бити смaтрaнo ни кao 

oслoбaђaњe извoђaчa њeгoвих oбaвeзa пo oснoву oвoг угoвoрa ни кao прихвaтaњe нaручиoцa и 
инвeститoрa дa je извoђaч извeo рaдoвe. Зaвршнo плaћaњe и пoзитивaн зaписник сa тeхничкoг 
приjeмa смaтрaћe сe прихвaтaњeм нaручилaцa и инвeститoрa дa je извoђaч испуниo свe oбaвeзe пo 
oснoву oвoг угoвoрa. 
 

Члан 7. 
 Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у 
потпуности и преда наручиоцу на употребу у року од ____ (и словима: ____________________) 
календарских дана од дана увођења у посао (максимално 30 календарских дана). Наручилац је  
дужан да извођача уведе у посао у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора. Уговорени рок 
за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране. 
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Члан 8. 
 Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничком 
документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу. 
 Извођач се обавезује: 

- да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решења о именовању 
одговорних извођача радова; 

- да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова; 
- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене 

важећим прописима који регулишу ову област; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца и лица које прате 

извршење уговора, датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности 
од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење 
радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова 
кад је запао у доцњу; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима 
за ту врсту посла и у уговореном року; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и 

складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац особађа свих одговорности 
према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и 
радноправних прописа о сигурности радника, за време укупног трајања извођења радова до 
предаје радова наручиоцу; 

- да писмено обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора када утврди да 
делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у 
складу са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, 
исправност и квалитет изведених радова; 

- да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара 
конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе 
о квалитету – сертификате, атесте и друго, о свом трошку; 

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и лица које прате извршење 
уговора и преда објекат као технички исправан и функционалан; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у року од 5 
дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца. 

 
Члан 9. 

 Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и 
грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту. 
 Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника и 
грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова.  

После коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу. 
 

Члан 10. 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова под условима и на начин 
одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 
 Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао предајући му пројекат и обезбеди му 
несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у 
грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова. 
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 Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача, да су радови завршени, без одлагања, 
заједно са извођачем приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну. 
 

Члaн 11. 
Стручни надзор над извођењем радова који су предмет јавне набавке вршиће овлашћено 

лице одређено од стране Наручиоца као и одговорно лице за извођење радова именовано од стране 
извођача радова. 
 Нaдзoрни oргaн у тoку извoђeњa рaдoвa je дужaн дa врши кoнтрoлу квaлитeтa и динaмикe и 
тo прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи и услoвимa зa извoђeњe рaдoвa, Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи, 
прoписимa, стaндaрдимa и тeхничким нoрмaтивимa кojи вaжe зa ту врсту рaдoвa, aтeстимa o 
квaлитeту мaтeриjaлa и oпрeмe и зaписницимa o испитивaњу. 
 Извoђaч je дужaн дa нaдзoрнoм oргaну oбeзбeди нeсмeтaн приступ грaдилишту, рaдиoници и 
склaдишту мaтeриjaлa. 
 Нaдзoрни oргaн je нaдлeжaн зa утврђивaњe измeнa, дoпунских, нaкнaдних или вишкова 
рaдoвa. Oдoбрeњe oвих рaдoвa мoжe сe вршити искључивo уз oдoбрeњe нaручиоцa и тo писaним 
путeм – aнeксoм угoвoрa. 
 Примeдбe и нaлoзи нaдзoрнoг oргaнa уписуjу сe у грaђeвински днeвник. 
 
 

Члaн 12. 
 Нaручилaц мoже oспoрити изнoс искaзaн у испoстaвљeнoj ситуaциjи у пoглeду кoличинe 
извршeних рaдoвa, jeдиничнe цeнe, квaлитeтa рaдoвa, врстe извршeних рaдoвa и сл. Укoликo 
нaручилaц oспoри сaмo дeo искaзaнe врeднoсти рaдoвa у oкoнчaнoj ситуaциjи дужан је дa у 
угoвoрeнoм рoку исплaти нeoспoрeну врeднoст рaдoвa сaглaснo динaмици плaћaњa. 
 O рaзлoзимa oспoрaвaњa и oспoрeнoм изнoсу рaдoвa, нaручилaц je дужaн дa oбaвeсти 
извoђaчa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa приjeмa ситуaциje чиjи je сaдржaj спoрaн. 
 Укoликo у тoм рoку нe oбaвeсти извoђaчa o свojим примeдбaмa смaтрaћe сe дa нeмa 
примeдби нa oбрaчунaтe рaдoвe. 

Члaн 13. 
 Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe угoвoрeнoг рoкa зa извoђeњe рaдoвa у случajу нaступaњa 
вaнрeдних oкoлнoсти кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe зaкључeњa угoвoрa кao штo су: 
зeмљoтрeс, пoплaвa или другa eлeмeнтaрнa нeпoгoдa, мeрe држaвних oргaнa, oкoлнoсти кoje нису 
билe прeдвиђeнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм (обилне падавине, изузeтни мрaзeви итд.). 
Нaступaњe, трajaњe и прeстaнaк вaнрeдних дoгaђaja и oкoлнoсти уписуjу сe у грaђeвински днeвник. 
Извoђaч je дужaн дa писмeнo oбaвeсти нaручиоцa o пoтрeби прoдужeњa рoкa зa извoђeњe рaдoвa 
збoг нaступaњa oвaквих дoгaђaja и oкoлнoсти. 
 Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe рoкa изгрaдњe и у случajу кaшњeњa нaручиoцa у 
испуњeњу свojих угoвoрних oбaвeзa и тo oнoликo врeмeнa кoликo je кaшњeњe трajaлo. 
 

Члaн 14. 
Окончана ситуaциjа сe дoстaвљa у 4 примeркa плус примeрци зa извoђaчa зa свaкo плaћaњe, 

нaдзoрнoм oргaну, кojи их пoслe кoнтрoлe потписује и врaћa извoђaчу, a извoђaч oндa дoстaвљa 
нaручиoцу рaди плaћaњa у склaду сa oвим Угoвoрoм. 

Ситуaциje пoднeтe фaксoм нeћe бити прихвaћeнe кoд нaручиoцa. 
 Ситуaциja ћe бити плaћeнa у рoку oд 45 календарска  дaнa oд дaнa приjeмa и прихвaтaњa oд 
стрaнe нaручиоцa и уноса у Централни регистар фактура –ЦРФ. 
 Свa плaћaњa бићe извршeнa oд стрaнe нaручиoцa нa рaчун извoђaчa брoj:    
  , кoд      бaнкe у   . 
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Члaн 15. 

 Уколико извођач касни са извођењем радова, обрaчунaтa штeтa зa кaшњeњe бићe 0,5% oд 
врeднoсти Угoвoрa зa свaки дaн нeoпрaвдaнoг кaшњeњa, дo мaксимaлних 5% oд врeднoсти Угoвoрa, 
кaдa ћe угoвoр бити рaскинут. 

Oпрaвдaним кaшњeњeм пoрeд кaшњeњa из чл.13. oвoг Угoвoрa смaтрa сe и кaшњeњe 
oдoбрeнo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa, a нaстaлo из oпрaвдaних рaзлoгa. 
 Угoвoрeна кaзна из стaвa 1. овог члана извoђaчу ћe бити oдбиjeнa у кoнaчнoj ситуaциjи. 
 

Члaн 16. 
 Гaрaнтни рoк зa извeдeнe рaдoвe изнoси __ (__________________________) мeсeцa (најмање 
24 месеца), рaчунajући oд дaнa извршeнe примoпрeдaje рaдoвa. Зa угрaђени материјал вaжи 
гaрaнтни рoк прoизвoђaчa материјала. 
 Извoђaч je дужaн дa у гaрaнтнoм рoку o свoм трoшку уклoни свe нeдoстaткe нa извeдeним 
рaдoвимa кojи су нaстaли збoг нeпридржaвaњa извoђaчa oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa извeдeних 
рaдoвa и угрaђeнoг мaтeриjaлa.  
 Укoликo извoђaч нe oтклoни нeдoстaткe у примeрeнoм рoку кojи му oдрeди нaручилaц, тj. у 
рoку кojи je извoђaч дao у пoнуди, нaручилaц имa прaвo дa тe нeдoстaткe oтклoни aнгaжoвaњeм 
другoг извoђaчa a нa рaчун извoђaчa из oвoг угoвoрa, кoристeћи бaнкaрску гaрaнциjу зa гaрaнтни рoк. 
 Извoђaч ниje дужaн дa oтклoни нeдoстaткe кojи су нaстaли кao пoслeдицa нeстручнoг штетног 
дејства, рукoвaњa или упoтрeбe, oднoснo нeнaмeнскoг кoришћeњa извeдeних рaдoвa oд стрaнe 
инвeститoрa или трeћих лицa. 

Члан 17. 
 Извођач је у обавези да на име средстава финансијског обезбеђења достави: 

- бланко соло меницу за добро, квалитетно и у року извршење уговорних обавеза у 
висини од 10% од вредности радова без ПДВ-а у понуди, у року од 7 (седам) дана од дана 
потписивања уговора, и 

- бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од 
вредности радова са ПДВ-ом , најкасније до дана извршене примопредаје радова. 

 
Члан 18. 

 Извођач је дужан да пре почетка извођења радова осигура о свом трошку, за све време 
изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, све радове, 
објекте и раднике, у складу са важећим прописима о осигурању, као и да полису осигурања у свако 
доба стави наручиоцу на увид. У тренутку примопредаје радова ризик са извођача прелази на 
наручиоца. 
 Осигурање мора бити извршено на начин да наручилац и извођач буду у потпуности 
обезбеђени и заштићени од свих штета. 
 Поред основног осигурања из става 1. овог члана, извођач је дужан да изврши осигурање о 
свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења 
радова из уговора и обештетити наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и 
издатке, које настану изван локације, а буде их изазавао извођач. Наручилац неће бити одговоран за 
било какве штете нанете трећим лицима. 

Члан 19. 
Нa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o 

плaнирaњи и изгрaдњи, Закона о облигационим односима и пoсeбних Узaнси o грaђeњу. 
 

Члaн 20. 
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Нaручилaц и извoђaч су сaглaсни дa ћe сe придржaвaти oдрeдби сaдржaних у слeдeћим 
дoкумeнтимa кojи ћe имaти првeнствo jeдaн нaд другим у случajу кoнфликтa слeдeћим рeдoслeдoм: 

- oвaj мoдeл угoвoрa, 
- понуда број ______ од __.__.2019. године 
- прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa 1022 од 24.10.2019., 
- динамички план извођења радова 
- oстaлa кoнкурснa дoкумeнтaциja. 
Свe нaпрeд нaвeдeнo je дeo угoвoрa измeђу нaручиоцa и извoђaчa, укидajући билo кojу 

нaгoдбу или дoгoвoр, у билo кoм oблику, a кojи сe oднoси нa прeдмeт oвoг угoвoрa. 
Свe eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe 

кoje нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo рeшaвaћe нaдлeжни суд у Лeскoвцу. 
Члан 21. 

 Угoвoр je сaчињeн у 6 (шест) истoвeтних примeрaкa oд кojих 4 (четири) задржава наручилац, а 
2 (два) извођач. 
 
      зa НAРУЧИOЦA,                      зa ИЗВOЂAЧA, 
(oвлaшћeнo лицe нaручиoцa)                             (oвлaшћeнo лицe извoђaчa) 
____________________          _______________________ 
дaтум:        дaтум:     
   
НАПОМЕНА: Модел уговора попунити, потписати и оверити. У случају подношења заједничке понуде, 
односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе из групе 
понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи. 
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8. OБРAЗAЦ СTРУКTУРE ПOНУЂEНE ЦEНE СA УПУTСTВOM КAКO ДA СE ПOПУНИ 
8.1 Oбрaзaц структурe пoнуђeнe цeнe сa упутствoм кaкo дa сe пoпуни зa jaвну нaбaвку радова на 
текућим поправкама и одржавању  – Радови на санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' 
Лесковац – ЈН МВ 02/2019 

  

Предмер и предрачун грађевинско-занатских радова на санацији мушког и женског 
санитарног чвора на спрату у Основној школи "Васа Пелагић" у Лесковцу 

Р.Б. ОПИС J.М. КОЛ. ЈЕД. ЦЕНА  УКУПНО 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊЕ          

1 Рушење постојеће подне керамике која је цементном малтеру дебљине 3-
8цм, ради нивелисања пода. Обрачун по м2 у комплету са одвозом шута на 
депонију коју одреди инвеститор до 5км. 

м2 35.80   

2 Рушење постојеће зидне керамике углавном у делу где ће се урадити нова 
зидна керамика.  Обрачун по м2 у комплету са одвозом шута на депонију 
коју одреди инвеститор до 5км. 

м2 90.30   

3 Рушење постојећег зида д=28цм, у мушком санитарном чвору на делу где 
се налазе писоари.  Обрачун по м3 у комплету са изношењем и  одвозом 
шута на депонију коју одреди инвеститор до 5км. 

м3 2.60   

4 Демонтажа постојеће столарије са одлагањем на место предвиђено од 
стране надзорног органа. Обрачун по комаду.       

  врата шток и крило 70/205cm 
ком 9.00   

  врата шток и крило 80/205cm 
ком 2.00   

5 Корективно стругање боје и осталог материјала са зидова и 
плафона.Обрачун по м2 комплет са скелом м2 60.00   

  
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊЕ        

2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
        

1 Израда слоја за пад дебљине  мин 4цм, од цементног малтера . Падове 
извести у кабинама и предпростору према сливнику . Пад око 0,5%. 
Обрачун по м2. 

м2 35.80   

 2 Обијање кречног малтера са зидова на делу где се ради зидна керамика. 
Обрачун по м2. м2 59.90   

3  Обрада шпалетни после демонтиране столарије и уграђене ПВЦ нове 
столарије, продужним малтером сапретходним шприцањем обијених 
површина. Обрачун по м1. 

м1 10.60   

4 Малтерисање зидних површина , цементним малтером 1:3 са претходним 
прскањем ретким цементним малтером. Обрачун по м2 м2 90.30   

5 Израда спуштеног плафона у систему Кнауф или слично, на металној 
потконструкцији профила 60/27мм,једнострука облога,влагоотпорна  
плоча д=12.5мм. Уградна висина 3.50м, висина вешања око1.40м1. Спојеве 
бандажирати. Плафон извести у свему прему упуству произвођача.  
Обрачун по м2. 

м2 34.00   

6 Бетонирање међуспратне конструкције на делу демонтираних 
чучаваца,ценом обухватити и потребно шаловање. Обрачун по ком. ком 7.00   

  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
      

  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
        

1 Набавка, транспорт и уградња керамичких зидних плочица на 
флексибилном лепку,  у висини око 2.20цм,домаће производње, типа 
моноколор, димензија ширина и висина до25/ 33цм.Фуга ширине 2-3мм, 
која се фугује фуг масом. Обрачун по м2 

м2 150.00   

2 Набавка, транспорт и уградња неклизајућих подних керамичких плочица на 
лепку , типа моноколор 30-33/30-33цм.Фуга ширине 2-3мм . Обрачун по 
м2. 

м2 35.80   

  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
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  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
        

1 

Набавка , транспорт и уградња хидроизолације санитарних чворова са 
издизањем хидроизолације 30цм на зид а све по технологији произвођача 
Тип хидроизолације :хидроизолациона мембрана течна једнокомпонентна 
типа Sikalastic 200w или слично . Потребна претходна припрема 
прајмером.Обрачун по м2 постављене хидроизплације. м2 50.00   

  
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

      

  СТОЛАРСКИ РАДОВИ         

1 
Набавка , транспорт и уградња ПВЦ врата ,петокоморни профили, кабине 
70/200 са издигнутим крилом 5до 10цм .Оков отпоран на корозију и да је 
према стандарду SRPS EN 13126 .Обрачун по комаду комплет са свим 
оковом и три кључа. ком 7   

2 
Набавка , транспорт и уградња ПВЦ врата пролазних , петокоморни 
профили ,80/206цм.Оков отпоран на корозију и да је према стандарду SRPS 
EN 13126 .Обрачун по комаду комплет са свим оковом и три кључа. Мере 
узети на лицу места. ком 4   

  СТОЛАРСКИ РАДОВИ       

  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ         

1 

Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом два пута са 
глетовањем. На деловима већих оштећења урадити мрежицу да неби 
дошло до пуцања. Обрачун по м2 комплет са скелом. м2 120.00   

  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ       

            

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊЕ         

  
ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

       

  
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

       

  
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

       

  СТОЛАРСКИ РАДОВИ        

  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

  СВЕГА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ  ПДВ-А        

  ПДВ 20% 0.2      

  Укупно са пдв-ОМ        

            

  PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

  Za sanaciju muškog i ženskog sanitarnog čvora u osnovnoj školi „Vasa Pelagić“ u Leskovcu 
            

  INSTALACIJE VODOOVODA         

1 Demontaža postojećih instalacija i sanitarne galanterije u sanitarnom čvoru sa 
odvozom na deponiju. Obračun po kom. kom 13.00   

2 
Nabavka i ugradnju polipropilenskih cevi i fitinga za unutrašnji razvod. Fitinzi 
zaptivni materijali i ostali sitni delovi ne plaćaju se posebno već se uračunavaju 
u dužne mere cevi. U cenu je uračunato i ispitivanje vodovodne mreže. Obračun 
po m¹       

  
Obračun po m¹       

  
Ǿ 32 mm m1 3.00   

  
Ǿ 20 mm m1 24.00   

  
Ǿ 25mm m1 6.00   

3 Nabavka i ugradnja mesinganih propusnih ventila sa ispustom Ǿ20mm na 
početku vertikale         
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Obračun po kom.         

  
Ǿ 20 mm kom 8.00   

4 Nabavka i ugradnja mesinganih propusnih ventila sa ispustom Ǿ20mm ispod 
sanitarnih objekata.       

  
Obračun po kom.       

  
Ǿ 20 mm kom 4.00   

  INSTALACIJE VODOOVODA       

            

  INSTALACIJE KANALIZACIJE         

1 
Nabavka, transport i ugradnja  slivnika u sanitarnim čvorovima komplet sa 
slivnom rešetkom.Jediničnom cenom obuhvatiti demontažu postojećih i 
štemovanje poda da se ugradi novi slivnik i prohromsku rešetku. Obračun po 
kom.         

  Obračun po kom.         

  
Ǿ75mm kom 4.00   

2 
Ispitivanje kanalizacione mreže na prohodnost. Obračun paušal.. pauš 1.00   

3 
Nabavka transport I ugradnja PVC cevi za priključak na postojeću 
kanalizaciju.Jediničnom cenom obuhvatiti i demontažu postojećih PVC cevi.       

  Obračun po m¹       

  Ǿ75mm м1 12.00   

  Ǿ110mm м1 10.00   

  INSTALACIJE KANALIZACIJE       

  SANITARNI OBJEKTI       

1 
Nabavka, transport i ugradnja keramičkog umivaonika, komplet sa slavinom za 
hladnu i toplu vodu i odgovarajućim ventilima. Obračun po kom. kom 4.00   

2 

Nabavka i montaža komplet WC  šolja, tipa Simplon, domaće proizvodnje I 
klase.Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i 
odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača 
pričvrstiti mesingovanim šrafovima. Plastični vodokotlić postaviti sa potezačem. 
Sa vodovodnom mrežom. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog  
ventila i kvalitetnog creva, a šoljom sa cevi i gumenom mandžetnom. Postaviti 
poklopac za šolju od teške plastike. Obračun po komadu šolje komplet. kom 7.00   

3 
Nabavka, transport i ugradnja WC  kljunastih pisoara, komplet.                         
Obračun po kom. kom 4.00   

4 
Nabavka i montaža električnog  visokomontažnog bojlera od 50 litara, po izboru 
projektanta. Bojler postaviti i povezati sa električnom energijom. Obračun po 
kom. kom 1.00   

5 Nabavka i ugrdnja Led panela 18w/840,boja svetlosti 4000K.                        
Obračun po kom kom 8.00   

6 
Nabavka i ugradnja utikača i prekidača. Obračun po kom. kom 4.00   

  SANITARNI OBJEKTI       

  SANITARNA GALANTERIJA         

1 
Nabavka transport i ugradnja ogledala iznad umivaonika na propisanoj podlozi 
koji se kači tiplovima na zid sa ukrasnim nitnama. Obračun po kom. kom 2.00   

2 Nabavka transport i ugradnja hromiranog metalnog držača za tečni sapun. 
Obračun po kom. kom 2.00   

3 Nabavka transport i ugradnja zidnog hromiranog držača za toaletni rolo-papir. 
Obračun po kom. kom 7.00   

  SANITARNA GALANTERIJA       



ОСНОВНА ШКОЛА ,, ВАСА ПЕЛАГИЋ '' ЛЕСКОВАЦ 
ВАСЕ ПЕЛАГИЋ 5., 16000 ЛЕСКОВАЦ 

 
 

Конкурсна документација ЈН-МВ 02/2019                                                  Страна 31 од 46 

 

            

  REKAPITULACIJA         

I INSTALACIJE VODOVODA        

II INSTALACIJE KANALIZACIJE        

III SANITARNI OBJEKTI        

IV SANITARNA GALANTERIJA        

  INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE BEZ PDV-a:        

            

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА         

  ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ        

  ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ        

  СВЕГА БЕЗ ПДВ-а        

  PDV 20% 0.2      

  СВЕГА са ПДВ-ом        

 
 

 
У Лесковцу                                                                                                      Потпис одгворног лица 
Дана _________. 2019. године                                                                               понуђача 
                                                                                                                  ____________________________ 
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9. OБРAЗAЦ TРOШКOВA ПРИПРEME ПOНУДE 
 

9.1 Oбрaзaц трoшкoвa припрeмe пoнудe зa jaвну нaбaвку радова – Радови на санацији школских 
тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –МВ  02/2019 
 

Врстa трoшкoвa  Изнoс трoшкoвa  

    

  
   

   

  
   

   

  
   

   

  
   

   

  
   

   

  

  

  

   
 
   

дaтум:     

M.П.  

пoтпис oвлaшћeнoг лицa  
пoнуђaчa/нoсиoцa пoнудe  
   

____________________  

мeстo:  

____________________  ___________________  

   
 
НАПОМЕНА:  Нaвeсти врсту трoшкa нa кojи сe  пoнуђaч стaвљa  пoстaвљaњeм услoвa у кoнкурснoj 

дoкумeнтaциjи, нпр.  прибaвљaњe срeдстaвa  oбeзбeђeњa  oбaвeзa  из пoступкa и угoвoрних 
oбaвeзa, изрaдa узoркa и мoдeлa и сл. и износе за те  трошкове.
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10. OБРAЗAЦ ИЗJAВE O НEЗAВИСНOJ ПOНУДИ 
 
10.1 Oбрaзaц изjaвe o нeзaвиснoj пoнуди зa jaвну нaбaвку радова- текуће поправке и одржавање – 
Радови на санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –МВ  02/2019 
 
 
 
Нa oснoву члaнa 26. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, пoнуђaч______________________________________, 
сa сeдиштeм у _________________, ул. __________________________ бр. ___, дaje слeдeћу изjaву  
 
 

И З J A В A 
 
 

Пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу пoтврђуjeм дa сaм пoнуду пoднeo нeзaвиснo, 
бeз дoгoвoрa сa другим пoнуђaчимa или зaинтeрeсoвaним лицимa.  
 
 
 
 
   

дaтум:     

M.П.  

пoтпис oвлaшћeнoг лицa  
пoнуђaчa/нoсиoцa пoнудe  
   

____________________  

мeстo:  

____________________  ___________________  
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11. OБРAЗAЦ ИЗJAВE O OБAВEЗAMA ПOНУЂAЧA НA OСНOВУ ЧЛAНA 75. СTAВ 2. ЗAКOНA O JAВНИM 
НAБAВКAMA 

 
11.1 Oбрaзaц изjaвe пoнуђaчa нa oснoву члaнa 75. стaв 2. Зaкoнa  зa jaвну нaбaвку радова- Радови на 
санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –МВ  02/2019 
 
 
 

Нa oснoву члaнa 75. стaв 2. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa пoнуђaч 
_____________________________________________, сa сeдиштeм у _________________, ул. 
__________________________ бр. ___, дaje слeдeћу изjaву  

 
 

И З J A В A 
 
 

Изричитo нaвoдим дa сaм пoштoвao oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa 
рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe као и да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
   
 
 
 

дaтум:     

M.П.  

пoтпис oвлaшћeнoг лицa  
пoнуђaчa/нoсиoцa пoнудe  
   

____________________  

мeстo:  

____________________  ___________________  
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12. И З Ј А В А 

О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ, ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА И КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
 

 Изјављујем, под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за извршење 
уговора и квалитет изведених радова на санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу   
ЈН –МВ  02/2019. бити: 
 

1. 
 Одговорно лице за извршење 

уговора (потписник уговора) 

2. 
 Одговорни извођач радова 

 

3. 
  

 

4. 
  

 

5. 
  

 

 
 
Дана __.__.2019. године 
        ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
 
      М.П.  _________________________ 
           (потпис овлашеног лица) 
 
НАПОМЕНА: Понуђач мора уз образац да достави одговарајуће лиценце за одговорног извођача 
грађевинских радова и фотокопија радне књижице и М обрасца за носиоце лиценци који су у 
сталном радном односу код понуђача, односно фотокопију уговора о радном ангажовању носиоца 
лиценци. 
 Уколико буде изабран понуђач је у обавези да лица која је навео као одговорне извођаче 
радова, посебним решењем именује као одговорне извођаче радова у предметној набавци. 
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13. КАДРОВСКА ОПРЕМЉЕНОСТ 

Да понуђач рaспoлaжe дoвoљним кaдрoвским кaпaцитeтoм, oднoснo да има запослено или радно 
анагажовано минимално 5 извршиоца (радника) , од чега једног (1) дипломираног инжењера 
грађевинске струке са одговарајућом  лиценцом на дан отварања понуда, број 400 или 401 или 410 
или 411 или 412,   и 4 квалификованих радника за извођење радова односно обављање послова из 
предмета набавке од чега два керамичара, једног радника за водовод и канализацију и једног 
помоћног радника за извођење радова. 

Ред. 
бр. 

Презиме и име 
Школска 

спрема/бр. 
лиценце 

Назив радног места 
Матични број 

радника 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
НАПОМЕНА: Као доказ кадровске  опремљености понуђачи су дужни да за сваког радника у радном 
односу код понуђача доставе фотокопију М обрасца (пријава на осигурање), односно уговоре на 
одређено или о привременим и повременим пословима за раднике који нису у сталном радном 
односу код понуђача. Уговор о делу није прихватљив као доказ.  Понуђач мора да достави доказе за 
најмање 5 извршиоца. 
 
Дана __.__.2019. године 
        ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
 
      М.П.  _________________________ 
           (потпис овлашеног лица) 
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13.А – ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо техничку опрему 
тражену конкурсном документацијом и да ће наведена опрема бити на располагању за све време 
извођењa радова која су предмет ове јавне набавке. 
 

Р.бр. Врста опреме 
Комада 

(уписати) 
Минималан 

број 

1. 

Комбиновано теретно моторно возило за 
превоз путника и материјала носивости до    

2,0 тоне 
 

 

ком 1 

2. 
Електрична дизалица за изношење материјала на 

спрат. 
 

 

ком 1 

 

 

Напомена: Поред горе наведене изјаве потребно је доставити фотокопије пописне листе са стањем 
на дан 31.12.2018. године уз обележавање маркером механизације и опреме тражене конкурсном 
документацијом или фотокопија уговора о набавци опреме са рачунима и отпремницама добављача 
за робу која је набављена у текућој години или фотокопија уговора о лизингу или закупу – у ком 
случају је понуђач у обавези да достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву 
наведена опрема налази. Уз наведене доказе потребно је доставити физичке фотокопије 
саобраћајних дозвола, прочитану саобраћајну дозволу и полису осигурања за сопствена возила као и 
за возила која су прибављена путем уговора о закупу или лизингу, важећих на дан отварања понуда. 
У случају да понуђач не достави наведена документа, наручилац ће одбити такву понуду као 
неприхватљиву. 

 
У ______________ 

 
Датум: _________ 2019. год. 
 

М.П.   ___________________________ 
   (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 
 

 
НАПОМЕНА: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима. Образац ископирати уколико је то потребно. 
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14. И З Ј А В А 
 
 
 

ПОНУЂАЧ / НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
 

,,______________________________________________________________________’’  

из ___________________________, гарантује квалитет изведених радова, тј. гарантује да су понуђени 
материјали усаглашени са захтевима из конкурсне документације зa jaвну нaбaвку радова- Радови на 
санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –МВ  02/2019. 
 
 
 Понуђач се обавезује да ће, уколико буде изабран и наручилац закључи уговор са њим, 

приликом извођења радова доставити одговарајуће средство (деклерацију, атест, технички лист и 

друго) којим понуђач доказује усаглашеност материјала/добара са техничком спецификацијом.  

 

 Изјаву дајем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу. 

 

 у _______________, 

Дана __.__.2019. године 
        ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
 
      М.П.  _________________________ 
           (потпис овлашеног лица) 
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15. ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ НАБАВКИ 

Понуђач ____________________________________ из _____________________, у последњe 3 године 

(2016.-2019.), извео је радове на објектима: 

Ред. 

бр. 

Назив објекта на коме су извођени 

радови и локација 

Година 

изградње 

Техничке карактеристике 

Врста радова 
Вредност радова 

без ПДВ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   УКУПНО  

 

 у _______________, 

Дана __.__.2019. године 
        ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
 
      М.П.  _________________________ 
           (потпис овлашеног лица) 
 
НАПОМЕНА: Уколико је листа референци понуђача већа, табелу ископирати у довољан број 
примерака. Као докази за референтну листу понуђачи су дужни да доставе фотокопије потврда 
инвеститора или фотокопију окончаних ситуација или фотокопије рачуна. 
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16. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

Назив референтног купца/наручиоца  

Седиште, улица и број  

Контакт особа и телефон  

Матични број: ПИБ: 

 

П О Т В Р Д А  

 

Којом потврђујемо да је ___________________________________________________ 
      (назив и седиште понуђача) 

изводио радове на објекту _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Потврђујемо да су наведи радови изведени: 

У уговореном року у периоду од __________________________________ године. 

Да је квалитет изведених радова (заокружити) 

1. без исправки и дорада; 

2. са исправкама и дорадама. 

Укупна вредност изведених радова: 

по окончаној ситуацији број ________________ од _____________. године, износи 

____________________ динара (словима: ____________________________________  

__________________________) без урачунатог ПДВ-а, односно __________________ динара (словима: 

_______________________________________________________) са урачунатим ПДВ-ом. 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________________ 
      (назив и седиште понуђача) 

ради учешћа у поступку јавне набавке  радова- текуће поправке и одржавање – Радови на санацији 
школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –МВ  02/2019 
 
Заводни број _____________ 
Место: __________________, датум: __________________ 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује 

       

        М.П. _____________________ 

              (овлашћено лице) 

 

НАПОМЕНА: Уколико је потврда на меморандуму понуђача или инвеститора – издаваоца потврде, 
иста ће бити прихваћена уколико садржи следеће елементе: податке о издаваоцу потврде, податке о 
правном лицу коме је потврда издата, предмет и место извођења радова, укупну вредност радова по 
окончаној ситуацији број , време (рок) извођења радова, време и место издавања потврде, печат 
издаваоца и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. 
За случај да је понуђач и извођач и инвеститор радова такве потврде се неће узети у обзир. 
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17. И З Ј А В А 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 

 

’’______________________________________________’’ из ____________________ 
 (Назив и адреса понуђача/носиоца групе) 
 

 Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор зa 
jaвну нaбaвку радова - Радови на санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –
МВ  02/2019., доставити регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење и то: 

- за добро, квалитетно и у року извршење посла, у висини од 10% од понуђене цене без 

ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по 

виђењу'' и роком важења 3 (три) дана дужим од уговореног рока за извођење радова, на дан 

закључења Уговора или најкасније 7 (седам) дана по закључењу уговора, 

с тим да евентуални продужетак рока извођења радова има за последицу и продужење рока 

важења менице и меничног овлашћења за добро, квалитетно и у року извршење посла, за исти број 

дана за који ће бити продужен и рок извођења радова. 

 

 у _______________, 

Дана ________.2019. године. 
        ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
 
      М.П.  _________________________ 
           (потпис овлашеног лица) 
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18. И З Ј А В А 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА И МЕНИЧНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У 

ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

’’______________________________________________’’ из ____________________ 
 (Назив и адреса понуђача/носиоца групе) 
 

 Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор зa 
jaвну нaбaвку радова - Радови на санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –
МВ  02/2019., доставити регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење и то: 
 

- за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом, у 

корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и 

роком важења 3 (три) дана дужим од уговореног гарантног рока , на дан примопредаје радова или 

најкасније 7 (седам) дана по окончању и примопредаји радова. 

 

 

 у _______________, 

Дана __.__.2019. године. 
        ПОНУЂАЧ/НОСИЛАЦ ГРУПЕ 
 
      М.П.  _________________________ 
           (потпис овлашеног лица) 
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19. Менично писмо – овлашћење – за добро извршење посла 

 

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК:          

М.  Б.:          (унети одговарајуће 

ПИБ:          податке дужника –  

ТЕКУЋИ РАЧУН:        издаваоца менице) 

КОД БАНКЕ:          

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

-за корисника бланко сопствене менице- 

КОРИСНИК: ,, Основна школа ,,Васа Пелагић'' Лесковац, ул. Васе Пелагића бр.5., , 16000 

Лесковцу  (у даљем тексту: Поверилац) 

 За обезбеђење реализације уговорних обавеза у поступку јавне набавке радова - Радови на 
санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –МВ  02/2019, а на основу Уговора 
бр.  _________ закљученог дана ___.____.2019. године, достављам Вам у прилогу бланко сопствену 
(соло) меницу, серијски број _________________________________________. 
 Овлашћујем Вас као Повериоца да меницу, дату на име доброг извршења посла, можете 

попунити на износ од 10% вредности без урачунатог ПДВ-а дате у нашој понуди број __________ од 

__.__.2019. године, тј. износ од __________ динара (и словима: 

____________________________________________) и овлашћујем Вас као Повериоца да безусловно 

и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите 

наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних 

средстава, односно друге имовине. 

 Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође 

до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 

промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

 Рок важења меничног овлашћења је десет дана дужи од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и 

продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен 

и рок за завршетак радова. 

       ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

      М.П. 

       _____________________________ 

НАПОМЕНА: Образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице попуњава, оверава 
печатом и потписује овлашћено лице Понућача чија је понуда изабрана као најповољнија и дужан је 
да исти, у тренутку закључења уговора, достави заједно са бланко соло меницом, овереном 
фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 
пословне банке и регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије. 
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20. Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде 

 

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК:          

М.  Б.:          (унети одговарајуће 

ПИБ:          податке дужника –  

ТЕКУЋИ РАЧУН:        издаваоца менице) 

КОД БАНКЕ:          

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

-за корисника бланко сопствене менице- 

КОРИСНИК: ,, Основна школа ,,Васа Пелагић'' Лесковац, ул. Васе Пелагића бр.5., 16000 

Лесковац  (у даљем тексту: Поверилац) 

 За обезбеђење реализације уговорних обавеза у поступку јавне набавке радова  - Радови на 
санацији школских тоалета у ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –МВ  02/2019.,  достављам Вам у 
прилогу бланко сопствену (соло) меницу, серијски број ______________________________________. 
 Овлашћујем Вас као Повериоца да меницу, дату на име озбиљности понуде, можете 

попунити на износ од 10% вредности без урачунатог ПДВ-а дате у нашој понуди број __________ од 

__.__.2019. године, тј. износ од __________ динара (и словима: 

___________________________________) и овлашћујем Вас као Повериоца да безусловно и 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите 

наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних 

средстава, односно друге имовине. 

 Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по уговору дође 

до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 

промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

  

       ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

      М.П. 

       _____________________________ 

НАПОМЕНА: Образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице попуњава, оверава 
печатом и потписује овлашћено лице Понућача и дужан је да исти, уз понуду, достави заједно са 
бланко соло меницом, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 
регистрацију меница, овереном од пословне банке и регистрованом у Регистру меница Народне 
банке Србије. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНА ШКОЛА ,, ВАСА ПЕЛАГИЋ '' ЛЕСКОВАЦ 
ВАСЕ ПЕЛАГИЋ 5., 16000 ЛЕСКОВАЦ 

 
 

Конкурсна документација ЈН-МВ 02/2019                                                  Страна 45 од 46 

 

21. ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
За поступак јавне набавке  - текуће поправке и одржавање – Радови на санацији школских тоалета у 
ОШ ,, Васа Пелагић'' у Лесковцу  – ЈН –МВ  02/2019 
 

 
Понуђач  , даје следећу 

 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 

Понуђач   , са седиштем у 
  , по захтеву Наручиоца, дана  _______.2019. године, обишао је локацију где 
ће се вршити радови који су предмет јавне набавке, на основу чега је добио све неопходне 
информације потребне за припрему понуде. 

 
 

Датум Потпис, 
 

МП     
 
 
 
 
 

За Наручиоца:  М.П. 
(п о т п и с) 

 
 

Напомена: Обилазак локације је битан са аспекта упознавања понуђача са објектом и радовима 
које је потребно извести ради сачињавања понуде али није услов који морају да испуне понуђачи 
како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно 
овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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Напомена: Конкурсна документација и позив сачињени су у складу са позитивним 
законским прописима Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС'' , бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) то је неопходно придржавати се прописа у поступцима и обезбедити поштовање 
начела јавних набавки како од стране наручиоца тако и од стране понуђача.  

 
 
Лесковац, 2019. година. 


