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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, 

број 124/12 и 14/15), у даљем тексту Закон, члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 29/13 и 104/13), Одлуке 

о покретању поступка јавне набавке број 403/15 од 26.02.2014. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 404/15 од 26.02.2014. године, припремљена 

је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку радова у отвореном поступку – радови на санацији фасаде 

зграде Градске управе града Краљева у циљу повећања енергетске 

ефикасности-друга фаза, за потребе Градске управе града Краљева  

ЈН број 404-03/15-IX 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 
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ПРИЛОГ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Назив наручиоца Градска управа града Краљева 

Седиште Наручиоца 

(адреса) 
Трг Јована Сарића 1, 36000 Краљево 

Број ЈН. 404-03/15-IX 

Сајт града Краљева www.kraljevo.org 

Врста поступка Отворени поступак 

Предмет јавне 

набавке 

набавка радова на санацији фасаде зграде Градске управе града 

Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза, 

за потребе Градске управе града Краљева. 

Циљ поступка Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

Особе за контакт  

Славиша Стојковић, дипл. правник, тел: 036/306-058 или Звонко 

Ковачевић, дипл. иннжењер грађ. тел: 036/306-201, e-mail: 

javne_nabavke@kraljevo.orgили nabavka@kraljevo.org. 

 
 

 

ПРИЛОГ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

 

 

 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама  

Предмет јавне набавке број 404-03/15-IX је набавка радова на санацији фасаде зграде Градске 

управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза, за потребе 

Градске управе града Краљева. 

Назив и ознака из општег речника набавке – 45000000 – грађевински радови  

Основ за спровођење јавне набавке: Решења Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено 

– комуналне делатности Градске управе града Краљева о одобрењу за извођење радова на 

санацији зграде Градске управе број 351-752/2011-06 од 09.09.2011. године и допунско Решење 

број 351-1310/2014-08 од 12.02.2014. године о одобрењу извођења радова на енергетској 

санацији зграде Градске управе према елаборату енергетске ефикасности. Објекат се налази на 

катастарској парцели 581/1 КО Краљево и спратности је По+Пр +3С+Пк. У првој фази изведени 

су радови на спољној фасади целог објекта без приземља. Друга фаза обухвата радове на 

приземљу спољне фасаде целог објекта и радове на унутрашњој фасади атријума између првог 

и другог улаза зграде Градске управе града Краљева. 
 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
mailto:nabavka@kraljevo.org
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ПРИЛОГ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском 

језику, сагласно члану 17. Закона о јавним набавкама и члана 8. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова. 

 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава услове дефинисане чланом 75. и 

76. Закона о јавним набавкама што се доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о 

јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом. Приликом 

подношења понуде потребно је доставити тражене прилоге и попуњене, потписане и 

оверене обрасце и прилоге који су дати у конкурсној документацији свугде где је то 

предвиђено.  

Услови за учешће у поступку ове јавне набавке и начин доказивања испуњености 

услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама детаљније су наведени у прилогу  

4. ове конкурсне документације.  

            Понуђач подноси понуду која мора да садржи: 

1) техничку спецификацију која се налази у прилогу 5. ове конкурсне документације, 

попуњава се на за то предвиђеним местима, уношењем јединичних цена за сваку дату 

позицију без ПДВ-а и укупних цена свих позиција без ПДВ-а за сваку врсту радова из 

техничке спецификације, као и попуњавање збирне рекапитулације уписивањем износа 

укупне вредности ових радова без ПДВ-а, припадајући ПДВ и укупна вредност свих радова 

са ПДВ-ом. Попуњену техничку спецификацију оверава и потписује понуђач и она је 

саставни део понуде. У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице групе 

понуђача је дужно да попуни техничку спецификацију на за то предвиђеним местима, овери 

печатом и потпише на задњој страни, док су остали чланови групе понуђача дужни да 

потпишу и овере печатом задњу страну техничке спецификације чиме потврђују да 

прихватају понуђене елементе спецификације. 

2) образац понуде (прилог 6. ове конкурсне документације), садржи податке о понуђачу који 

попуњава оветава и потписује понуђач уколико наступа самостално. Уколико наступа са 

подизвођачем понуђач попуњава, потписује и оверава образац са траженим подацима о 

подизвођачу. А уколико наступа са више подизвођача дати образац о подизвођачу 

умножити у довољном броју примерака и попунити на исти начин. У случају подношења 

заједничке понуде податке о понуђачима подносиоцима заједничке понуде попуњавају 

подносиоци заједничке понуде умножавањем датог обрасца и уношењем свих тражених  

података о члану групе, а у случају потребе када учествује више чланова групе, образац се 

може умножити и попунити на исти начин. Податке датог обрасца уношењем свих 

тражених  података о подизвођач/у/има; остале податке из обрасца понуде попунити 

обавезно на за то предвиђеним местима (укупна вредност понуде, опција понуде и сл.).  

3) модел уговора  (прилог 7. конкурсне документације) овлашћено лице понуђача који 

наступа самостално дужно је да попуни модел уговора на за то предвиђеним местима, 

овери печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином 

модела уговора. 

         У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице групе понуђача је дужно да 

попуни модел уговора на за то предвиђеним местима, овери печатом и потпише на задњој 

страни, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе 

понуђача дужни да потпишу и овере печатом задњу страну модела уговора, чиме потврђују 

да прихватају све елементе уговора.  
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4) образац структуре цена (прилог 8. конкурсне документације) попуњава, оверава и 

потписује понуђач на за то предвиђеним местима у складу са напоменом из прилога 8. - 

образац структуре цена. 

Понуда мора да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом и то поред напред наведених: техничке спецификације, обрасца понуде, 

модела уговора и обрасца структуре цена, обавезно још и следећу документацију: образац 

трошкова прпреме понуде (прилог 9), образац изјаве о независној понуди (прилог 10), 

образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (прилог 

11), писмо о намерама пословне банке за издавање тражених банкарских гаранција (прилог 

12), попуњена референтна листа (прилог 13), потврда референтног наручиоца (прилог 14), 

тражене доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН и додатних услова из 

члана 76. ЗЈН и тражено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

            Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и 

оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном 

документацијом. 

Наручилац може од понуђача да затражи на увид оригинал или оверену фотокопију 

тражених доказа конкурсном документацијом и ако понуђач у остављеном, примереном 

року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа али је дужан да наведе који су то докази у изјави сачињеној 

на меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 
 Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за 

понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу 

понуђача (заједничка понуда) ће то учинити овлашћени представник групе понуђача 

(уколико је споразумом тако предвиђено) или сваки од учесника у заједничкој понуди.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана 

настанка промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и 

да је документује на прописани начин. 

  

3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ  

Понуда мора у целини бити сачињена у складу са Законом, конкурсном 

документацијом и позивом Наручиоца за подношење понуда. 

 Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је 

поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове у складу са Законом, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи – текста, 

уношењу цифара или заокруживању понуђених опција) понуђач може такву грешку 

отклонити на начин тако што ће погрешно написане речи – текст, цифру или зокружену 

опцију прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног 

дела понуде ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, а у 

случају подношења заједничке понуде, потпис и оверу печатом извршиће овлашћени члан 

групе понуђача-носилац посла.  
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 Понуде се достављају у затвореној коверти наручиоцу непосредно преко писарнице 

Градске управе града Краљева, радним даном од понедељка до петка у времену од 07 до 15 

часова или путем поште на адресу: Градска управа града Краљева, Одељење за заједничке 

послове, Одсек за јавне набавке, Трг Јована Сарића број 1. Краљево 36000. Понуде се 

подносе у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може 
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са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са јасном назнаком предмета 

набавке, шифре поступка и напоменом „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. Пожељно је да 

садржај понуде буде у пластичној фасцикли и увезан јемствеником. Коверта са понудом на 

предњој страни треба да има заводни број понуђача, а на полеђини коверте наведен назив, 

седиште, особу за контакт понуђача и телефон особе за контакт. У случају да понуду 

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

навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди 

Благовремене ће се сматрати све понуде које су достављене Наручиоцу 

најкасније до 11,00 часова, дана 15. априла 2015. године, без обзира на начин доставе. 

Отварање приспелих понуда је истог дана у 11
30 

часова у пословним просторијама 

наручиоца. 

          Неблаговремене понуде неће се отварати и разматрати. 

          Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

          5. ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ    
          У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти са 

назнаком: ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке радова на 

санацији фасаде зграде Градске управе града Краљева у циљу повећања енергетске 

ефикасности-друга фаза, за потребе Градске управе града Краљева. Коверта на предњој 

страни треба да има заводни број понуђача. На полеђини коверте неопходно је навести 

назив, седиште, особу за контакт понуђача и телефон особе за контакт. Адреса за слање је: 

Градска управа града Краљева, Одељење за заједничке послове, Одсек за јавне набавке, Трг 

Јована Сарића број 1.  Краљево 36000.  

            По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду. 

Уколико понуђач након истека рока за подношење понуда, измени или опозове понуду, 

Наручилац задржава право да реализује приложено средство обезбеђења. 

 

           6.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
           Нарчилац може да измени и допуни конкурсну документацију у року предвиђеном 

за подношење понуда. Измене и допуне Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки 

и на сајту града Краљева без одлагања и накнаде. По истеку рока за подношење понуда 

Наручилац нe може да измени и допуни конкурсну документацију. 

            Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавиће на 

Порталу јавних набавки и на сајту града Краљева. 

            Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које 

замењују, с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна 

документација допуњује бити обележена новим бројевима са напоменом у допису 

Наручиоца уз који се допуна доставља о укупном броју страна конкурсне 

документације.Стране које садрже извршене измене прилажу се конкурсној документацији 

уместо страна које се замењују, а уколико се врши допуна конкурсне документације нове 

стране се додају према упуству Наручиоца које ће навести у допису. Све измене или 

допуне конкурсне документације објављене на овај начин и у наведеном року чине 

саставни део конкурсне документације. 

 

7. ПАРТИЈЕ 

          Овај поступак јавне набавке није обликован по партијама. 
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8. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

   Подношење понуда са варијантама није дозвољено.  

 

9. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.  

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

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

заједничких понуда. 

 

  10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе његов назив.  

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 

обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу (не може бити већи од 50 %) , као и да јасно дефинише део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвођача, попуњавањем података у обрасцу понуде. Понуђач у 

обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, и тај подизвођач биће наведен у 

уговору о јавној набавци.   

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 

из члана 75. став 1. тач 1, 2, 3 и 4. Закона јавним набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

Понуђач не може током реализације уговора ангажовати као подизвођача лице које није 

навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 

уговор. 

 

11. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У обрасцу понуде 

подаци о члановима групе у заједничкој понуди, понуђач наводи податке о називу и 

седишту свих чланова групе који ће бити наведени и у закљученом уговору ове јавне 

набавке.  

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

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем као и попунити, потписати и оверити све 

прописане обрасце и прилоге овом конкурсном документацијом; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 

1. тач. тач 1), 2), 3) и 4) Закона јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 
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           12.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА 

Понуду може поднети свако заинтересовано физичко лице уколико испуњава услове 

тражене овом конкурсном документацикјом и Законом о јавним набавкама. 

 

13. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

Понуда понуђача мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца 

прописаних овом конкурсном документацијом и техничком спецификацијом из предмера 

радова у погледу врсте и количине истих.  

 

А)- ВАЛУТА И ЦЕНА  

Цена у понуди је фиксна, не може се мењати и исказује се у искључиво динарима без 

ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Јединичне цене дате у понуди понуђача су непроменљиве за време трајања уговора.    

Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима, са свим обрачунатим пратећим 

трошковима, сагласно захтевима из обрасца понуде, обрасца структуре цена и техничке 

спецификације ове конкурсне документације у коју су урачунати и сви зависни трошкови 

(трошкови рада, добара, ангажовање опреме и механизације, превоз, трошкови прибављања 

средстава финансијског обезбеђења, административни трошкови и сл.) које Извођач има у 

вези извођења радова, које су предмет јавне набавке. 

Понуђене јединичне цене морају бити веће од нуле. Понуда која садржи позиције са 

вредношћу нула биће одбијена као неприхватљива.  

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

са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

Б)- УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА:  
Плаћање је динарско на рачун понуђача-извођача радова.  

Понуђач може да поднесе понуду без траженог аванса или са траженим авансом и то у 

висини до 30%  од укупно понуђене цене са ПДВ-ом.  

Рок плаћања не може бити краћи од 8. (осам) дана, нити дужи од 45. (четрдесет пет) 

дана (сагласно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама), oд дана пријема неспорних, исправних, потписаних и оверених авансних и 

привремених ситуација, односно окончане ситуације од стране понуђача, одговорног 

извођача радова, стручног надзора и инвеститора-наручиоца.  

У случају да понуђач понуди краћи рок плаћања, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и неће се разматрати. 

Понуда у којој се тражи преко 30% аванса, сматраће се неприхватљивом и неће се 

разматрати. 

Понуда којом се тражи до 30% аванса или понуда без траженог аванса, сматраће се 

прихватљивом.  

    

В)- ГАРАНТНИ РОК 

    Понуђач гарантује за квалитет изведених радова, као и квалитет и функционалност 

испоручених и уграђених материјала и то према гаранцији произвођача добара, најмање у 

року од 3 (три) године од дана примопредаје радова. У случају да понуђач понуди краћи 

рок гаранције, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати. 

  Изабарани понуђач је обавезан да отклони уочене недостатке на квалитет 

испоручених и     уграђених добара у гарантном року, у року од пет дана од дана пријема 

писменог захтева Наручиоца. 
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 Извођач радова је дужан да приложи атесте произвођача као доказ за квалитет и 

функционалност уграђеног материјала. 

    

 Г)- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шесдесет) дана од дана јавног 

отварања понуда. 

У случају да понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и неће се разматрати. 

 У случају истека рока важења понуде наручилац може да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важности понуде. Уколико понуђач прихвати захтев за 

продужење рока важења понуде не може мењати оригиналну садржину понуде. 

Уколико понуђач не прихвати захтев за продужење рока важења понуде, наручилац неће 

разматрати његову понуду. 

 

    Д)- РОК ЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

    Рок извођења радова је махсимално 90 (деведесет) календарских дана од дана 

увођења у посао. 

         У случају да понуђач понуди дужи рок извођења радова, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и неће се разматрати.  

 

Ђ)- МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

Место извођења радова је зграда Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића 

1, Краљево, катастарска парцела број 581/1 КО Краљево и спратности је По+Пр +3С+Пк.  
 

Е)- ВИШКОВИ, МАЊКОВИ РАДОВА  

         Извођач радова се обавезује да, у складу са Посебним узансама о грађењу, по 

уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, мишљење Надзорног органа и 

закључење анекса, изведе и радове који не прелазе 10% од уговорених количина радова 

(вишкове радова), под условом да Наручилац има обезбеђена средства за ову намену. 

Уговорене јединичне цене важе и за мањкове радова. 

         Извођач радова је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, 

преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама. Надзорни 

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

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

од дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, 

са Извођачем радова ће се закључити анекс уговора, а пре коначног обрачуна, односно 

испостављања окончане ситуације. У наведеном случају Наручилац је дужан да поступи у 

складу са чл. 115. Закона и донесе Одлуку о измени уговора коју је дужан да у року од 3 

(три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки а Извештај достави Управи 

за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.  

 

Ж)- НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ  

          Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 

радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за 

извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи: 

- предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова са раздвојеним 

јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране надзорног органа; 

- анализу цена за неуговорене позиције радова. 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, 

врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и 

своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 
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10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по 

члану 36. Закона о јавним набавкама, под условом да Наручилац има обезбеђена средства 

за ову намену, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о 

основаности примене преговарачког поступка.  

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је 

обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове 

(непредвиђене радове).  

  Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 

закључења анекса о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у 

грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 

спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава 

воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. Извођач 

и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја 

усмено обавесте Наручиоца а писаним путем у року од 24 часа. 

 

14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Понуђач је у обавези да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 

I.     Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно 

група понуђача је у обавези да уз понуду достави   

1)   Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то: БЛАНКО СОЛО 

МЕНИЦУ са ОП обрасцем, картоном депонованих потписа, доказом о регистрацији менице 

и меничним овлашћењем на износ у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, роком 

важења који је 5. (пет) дана дужи од рока важења дате понуде. 

Наручилац  захтева да понуђачи који се налазе на списку негативних референци који 

води Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет који није 

истоветан предмету конкретне јавне набавке уз понуду доставе средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде, и то: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ са ОП обрасцем, 

картоном депонованих потписа, доказом о регистрацији менице и меничним овлашћењем 

на износ у висини од 15% понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења који је 5 (пет) дана 

дужи од рока важења дате понуде. 

         Наручилац може активирати прописно потписану и оверену бланко сопствену (соло) 

меницу са датим меничним овлашћењем, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан 

износ из менице по пријему првог позива наручиоца у случају да: 

-        Понуђач повуче, измени или опозве понуду за време трајања важности понуде, без 

сагласности наручиоца; 

-       Понуђач, иако је упознет са чињеницом да је његова понуда прихваћена од наручиоца 

као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде; 

-         Понуђач није успео, или је одбио да достави тражене банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања, добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року 

(тражене неопозиве, безусловне и на први позив наплативе банкарске гаранције ће се 

сматрати неисправном ако не садржи све наведене елемента). 

    

2) Наручилац захтева да понуђач уз понуду приложи оригинална писма о намерама 

пословне банке за издавање неопозивих и безусловних банкарских гаранција, плативих на 

први позив без приговора, (образац у прилогу 12. ове конкурсне документације) и то: 

  А) Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање неопозиве и безусловне 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са ПДВ-ом 

(највише до 30% понуђене цене), плативе на први позив без приговора, и са роком 

важности 15 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова.  

 Уколико понуђач у својој понуди не тражи авансно плаћање, није у обавези да 

доставља ово писмо о намерама пословне банке и ову банкарску гаранцију. 
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 Б) Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање неопозиве и безусловне 

банкарске гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у 

висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а  и са роком важности 30 дана дуже од 

уговореног рока за завршетак радова. 

 Наручилац  захтева да понуђачи који се налазе на списку негативних референци који 

води Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет који није 

истоветан предмету конкретне јавне набавке уз понуду доставе оригинално писмо о 

намерама пословне банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за добро 

извршење посла, плативе на први позив без приговора у висини од 15% од вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за 

извршење посла. 
 В) Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање неопозиве и безусловне 

банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први позив 

без приговора, у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности 30 

дана дужим од уговореног гарантног рока. 
 Наручилац  захтева да понуђачи који се налазе на списку негативних референци који 

води Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет који није 

истоветан предмету конкретне јавне набавке уз понуду доставе оригинално писмо о 

намерама пословне банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за добро 

извршење посла, плативе на први позив без приговора у висини од 15% од вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантнг 

рока. 

Уколико понуђач уз понуду не достави писмо о намерама пословне банке да ће 

банка издати понуђачу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (уколико тражи 

аванс), за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року, понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

Банка која издаје писмо о намерама мора бити регистрована на територији 

Републике Србије, а ако их издаје страна банка, иста мора имати кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Поменути кредитни 

рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју 

је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која 

се налази на листи регистрованих или сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets 

Authorities – ESMA). 

Трошкови издавања писма о намерама банке падају на терет понуђача. 

II.    Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију, дужан је да приликом 

закључења уговора достави неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив 

наплативу банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом, и 

крајњим роком важности банкарске гаранције 15 дана дужим од уговореног рока за 

завршетак радова, неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а и крајњим роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 

рока извођења радова, као и неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив 

наплативу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 

5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и крајњим роком важности 30 (тридесет) дана 

дужег од истека уговореног гарантног рока. 

Уколико изабрани понуђач у тренутку закључења уговора, односно најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора не достави тражене банкарске 

гаранције, сматраће се да уговор са тим понуђачем није закључен, а Наручилац ће 

реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде. У том случају Наручилац може 
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закључити уговор са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне 

документације. 

Трошкови издавања банкарске гаранције падају на терет изабраног понуђача. 

 У случају истека рока важности датих банкарских гаранција из разлога који стоје на 

страни изабраног понуђача-извођача радова, исти је обавезан да продужи рок важности 

достављених  банкарских гаранција за потребан број дана, по писаном захтеву Наручиоца. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу Трг Јована Сарића 1, 

Краљево или на e-maиl: javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org  / уз напомену 

да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона/ 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Ако је документ из поступка 

јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или 

факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти 

начин потврди пријем тог документа као доказ да је извршено достављање. 

У случају из предходног става наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 

три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту 

информацију објави на Порталу јавних набавки. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Саставне елементе конкурсне документације чине и измене и допуне те 

документације, као и додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде која 

су дата у писаном облику. Сви достављени одговори на питања и појашњена конкурсне 

документације од стране наручиоца (уколико их има) достављају се обавезно уз понуду. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ЗА ДОДЕЛУ 

УГОВОРА 

          Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена под 

условом да су испуњени сви остали услови наведени у конкурсној документацији.  
 

17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ   

Уколико два или више понуђача имају понуду са истом ценом,  предност има понуђач 

који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења 

радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок плаћања. 
 

18. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ  

Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са чл. 14. Закона о јавним набавкама, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 

односно пријава.  

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
mailto:nabavka@kraljevo.org
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

 

 

19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена и неприхватљива а све у складу 

са чланом 3, тачком 31, 32 и 33. Закона о јавним набавкама.  

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

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

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено и исправно средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) је понуђени рок извођења радова дужи од прописаног; 

6)   је понуђени гарантни рок краћи од прописаног; 

7)   ако је понуђени рок за плаћање краћи од 8. дана; 

8)   ако је понуђач тражио аванс у висини од преко 30% понуђене цене са ПДВ-ом; 

9)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном 

документацијом.  

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву  уколико су испуњени услови за то 

у складу са одредбама члан 82. Закона о јавним набавкама (негативне референце). 

 Доказ постојања негативне референце може бити:  

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5. извештај надзорног органа о изведенимј радовима који ннису у складу са 

пројејтом , техничком специкацијом и уговором. 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 

документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке 

или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

          

   20. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне 

јединичне цене.  

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи 

начин:  

- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално ; 

- уколико збир појединачних ставки није тачан, збир ће се исправити али тако да 

буде видљив и нетачан збир. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

 

21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда у циљу 

прегледа, вредновања и упоређивања понуда, у писаном облику захтевати од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може вршити и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже 

додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена било 

каква промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није дозвољена 

промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила прихватљивом 

односно одговарајућом.  

Понуђач је обавезан да у остављеном премереном року од дана пријема захтева за 

објашњења понуде, достави одговор, а у супротном  ће се његова понуда одбити, као 

неодговарајућа.  

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у 

потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива.  

  

22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви 

услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом 

конкурсном документацијом. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 

да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних 6 месеци. 

  

 23. ОЦЕНА ПОНУДА  

Приликом отварања понуда Наручилац не може да врши стручну оцену понуда. 

Комисија за јавну набавку која ће приликом стручне оцене понуда узимати у обзир 

понуђену цену без ПДВ-а.  

 

24. МОДЕЛ УГОВОРА  

Саставни део ове конкурсне документације је модел уговора. Понуђачима се исти 

предочава како би били упућени у садржину уговора који ће закључити са наручиоцем 

уколико њихова понуда буде изабрана као најповољнија.  

 

25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора  је максимум 25 

(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.  



   

Страна 15 од 70 
 
 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од 3 дана 

од дана доношења одлуке.  

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац 

мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља 

путем поште мора се послати препоручено са повратницом. 

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је 

пријем одбијен. 

 

26. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8. (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако 

наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да 

потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити 

било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

           27. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

        Понуђач је у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

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

условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине ( што доказују Изјавом у прилогу 11. конкурсне документације). 

  

               

          28. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАКНАДУ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНТА 

         Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч-прилог 11. ове конкурсне документације. 

 

         29. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  

         Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 

непосредно или препорученом поштом са повратницом. Може се поднети у току целог 

поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року од десет дана од 

дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун број: 840-

30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број (у зависности од седишта општине), 

сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку 

која је јавна набавка у питању (ЈН број 404-03/15-IX) уплати таксу у износу од  80.000,00 

динара (утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама) и доказ о 

извршеној уплати, достави у прилогу захтева.  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истоврмено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 

Београд. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручолац ће обавестити све учеснике у  

поступку јавне набавке у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева и истовремено 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки. 
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ПРИЛОГ 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

I-А.  Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за правна лица као понуђаче  
 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 

ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре односно 

извода из регистра надлежног Привредног суда; 
 

 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 
 

ДОКАЗИ: Кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања мита, 

преваре и кривичнa делa организованог криминала - за правно лице (привредни субјекат): 

 Уверење Основног суда (на чијем подручју је седиште правног лица) 

кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора мања 

oд 10 година или 10 година;  

  Уверење Вишег суда (на чијем подручју је седиште правног лица)  

кривична дела за која је као главна казна предвиђена  казна затвора већа од 10 година; 

 Уверење Вишег суда у Београду – посебног одељења (за територију Републике 

Србије) 

кривична дела организованог криминала. 

   -за законског заступника (за све зак. заступнике правног лица) 

 Уверење из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије. 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

ДОКАЗИ: потврде Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, 

да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; 
 

4)  да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

 

 Упутство за доказивање доказа из члана 75. ЗЈН 

  Доказ из става 1. тачка 1. тачка 2, и тачка 4. овог члана не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда, у складу са Законом. 

 Доказ из става 1. тачка 3. овог члана мора бити издат након објављивања позива за  

подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда. 
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I-Б. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за предузетнике као понуђаче  

 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре 

односно извода из регистра надлежног Привредног суда; 

 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

или давања мита, кривично дело преваре; 

 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

ДОКАЗИ: потврде Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности; 

 

4)  да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС - Пореске управе да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

  

 

 

 

Упутство за доказивање доказа из члана 75.ЗЈН 

 Доказ из става 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. овог члана не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда, у складу са Законом. 

 Доказ из става 1. тачка 3. овог члана мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда. 
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I-В.  Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за физичка лица као понуђаче  

 

1. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

 

ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре; 

 

2. да му није изречена мера забране обављања делатности одређених послова, која је 

на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

 

ДОКАЗИ: потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова 

  

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС - Пореске управе да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

 

I. Упутство за доказивање доказа из члана 75. ЗЈН за физичка лица као понуђаче  

 

 Доказ из става 1. тачка 1. и тачка 3. овог члана не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда у складу са законом. 

 Доказ из става 1. тачка 2. овог члана мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда. 
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II.  Обавезни услови из члана 75. став 2. ЗЈН 

 

Понуђач (правно лице/предузетник/физичко лице) је у обавези да при састављању својих 

понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине сагласно члану 75. став 2. 

Закона о јавним набавкама (што доказују Изјавом у прилогу 11. конкурсне 

документације). 

 

Напомена: Обавезне услове морају да испуњавају подизвођачи и сваки понуђач из групе 

понуђача. 

 

 

 

УПУСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

1. У овом поступку јавне набавке испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1, 2, 

3, 4.. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12 и 14/15) 

понуђач може доставити оригинале или оверене фотокопије тражене документације. 

 

 

2 Напред наведену документацију понуђачи могу доставити у неовереним фотокопијама и у 

том случају, у складу са чланом 79. ст. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12 и 14/15), понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, 

биће дужан да у року од пет дана, рачунајући од писменог позива наручиоца, достави на увид 

оригинал или оверене фотокопије тражене документације. У супротном понуда ће се 

сматрати неприхватљивом. 

 

3. Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. 2. 3. и 4. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12 и 14/15), понуђачи 

могу доказивати достављањем  доказа да је уписан у Регистар понуђача, навођењем 

интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни, сагласно члану 78. 

став 5. и члану 79. став 5. ЗЈН. 
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III     ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН. 

Додатни услови из члана 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни да би 

могао да учествује у поступку јавне набавке: 
 

1) Неопходан пословни капацитет - да је понуђач у периоду од претходне три пословне 

година (2012, 2013 и 2014. година), извео грађевинске радове у износу од најмање 

50.000.000,00 динара са ПДВ-ом, збирно за све три године заједно. Понуђач доказује 

испуњеност овог услова достављањем потписаних фотокопија уговора са окончаним 

ситуацијама или потписаним и овереним потврдама наручиоца код кога је извео радове 

(модел потврде – прилог 13. ове конкурсне документације), а које морају да садрже 

вредност и врсту изведених радова. Уз достављене фотокопије уговора са окончаним 

ситуацијама или потврде наручиоца код којих је извео радове, понуђач обавезно попуњава, 

потписује и оверава референтну листу (прилог 12. ове конкусне документације). 

Референтна листа мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача. 

(Референтну листу и потврде по потреби копирати у довољном броју примерака).  
 

2) Неопходан финансијски капацитет - да је понуђач у предходне три године остварио 

промет у износу од најмање 60.000.000,00 динара и да у периоду од предходних 6. месеци 

од дана расписивања ове јавне набавке није био неликвидан. 

 Доказ: Биланс стања и Биланс успеха за 2012, 2013. и 2014. годину. 

            Доказ: Потврда Народне банке Србије или Извештај о бонитету. 

 

3) Довољни кадровски капацитет – да понуђач има следећа запослена лица (на одређено 

или неодређено време) пре објављивања јавног позива: 

 - најмање 1. (једног) запосленог дипломираног грађевинског инжењера или дипломираног 

инжењера архитектуре са одговарајућом лиценцом за одговорног руководиоца радова;  

- најмање 1. (једног) дипломираног инжењера електро струке са одговарајућом лиценцом и 

- најмање 10. (десет) запослених који раде на пословима који су у непосредној вези са 

предметом јавне набавке од којих најмање 7 (седам) грађевинске струке (зидар, армирач, 

тесар, молер, лимар, столар, бравар или других занимања грађевинске струке). 

Доказ: Изјава на меморандуму понуђача о запосленима на одређено или неодређено време 

тражене квалификације са навођењем стручне квалификације и радног места на које су 

распоређени.      

Фотокопије лиценци за дипломиране инжењере и фотокопија потврде ИКС да је лиценца 

важећа (за личну лиценцу дипломираних инжењера).  

Фотокопијe одговарајућих  М Образаца запослених на неодређено или одређено време. 

 

4) Довољни технички капацитет - да у моменту подношења понуде поседује у својину 

или закупу: 

 

- минимум једно теретно моторно возило носивости до 5. тона и 

- металну фасадну скелу, површине минимум 500 метара квадратних. 

  

Доказ: Копија важеће саобраћајне дозволе (теретног возила), Пописна листа 

основних средстава понуђача на дан 31.12.2014. године, или Уговор о закупу или лизингу. 
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ПРИЛОГ 5.  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова на санацији фасаде зграде 

Градске управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза, за 

потребе Градске управе града Краљева 

 

ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

КРАЉЕВА У ЦИЊУ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ - II ФАЗА  

Ред. 

број 
Опис радова 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

I/  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1 
Израда, транспорт и постављање табле за 
обележавање градилишта. 

kom 1,00   

2 

Монтажа и демонтажа заштитне ограде од 
жичаног плетива или пластичне мреже. На 
свака 2 метра поставити стубове за затезање 
плетива, висине до 2m. Поставити капије за 
пролаз, а на ограду поставити табле са 
упозорењем за пролазнике. Ограда се 
користи за време трајања радова. У цену 
урачунати и демонтажу и одвоз исте након 
завршетка радова, као и чишћење ограђеног 
простора након завршетка свих радова. 

m' 350,00   

Укупно без ПДВ-а:  

II/ РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ 

1 

Монтажа и демонтажа металне цевасте 
фасадне скеле за радове, у свему по важећим 
прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити 
статички стабилна, анкерована за објекат и 
прописно уземљена. Целокупну површину 
скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. 
Користи се за све време трајања радова. 
Обрачун по m² вертикалне пројекције монти-
ране скеле. 

m2 2.150,00   

2 

Демонтажа постојећих вертикалних олучних 
цеви. Демонтиране олучне цеви утоварити на 
камион и одвести на депонију до 5km 
удаљености. Обрачун по m'. 

m' 68,00   

3 

Демонтажа постојећих водоскупљача. 
Демонтиране водоскупљаче утоварити на 
камион и одвести на депонију до 5km 
удаљености. Обрачун по коm. 

коm 4,00   

4 

Демонтажа постојећих окапница различитих 
ширина (лимене опшивке) на парапетима на 
сваком спрату. Демонтирану окапницу 
утоварити на камион и одвести на депонију до 
5km удаљености. Обрачун по m'. 

m' 275,00   



   

Страна 22 од 70 
 
 

5 

Пажљива демонтажа клима уређаја, која 
подразумева демонтажу свих спољних и 
унутрашњих јединица, заједно са 
инсталацијским склопом за њихову међусобну 
везу. Демонтиране клима уређаје упаковати и 
одложити до поновне уградње на место које 
одреди инвеститор. Обрачун по kom. 

kom 45,00   

6 

Обијање комплетне керамичке фасадне 
облоге, заједно са цементним малтером. Шут 
прикупити, утоварити на камион и одвести на 
депонију до 5km удаљености. Обрачун по m2 
обијене површине, а отвори се одбијају. 
  
парапет у приземљу 
фасада приземља 
фасада на I, II i III спрату 
фасада на шпалетнама 

 

 

 

 

 

m2 

m2 

m2 

m2 

 

 

 

 

 

75,00 

295,00 

470,00 

160,00 

  

7 

Рушење дела постојеће бетонске плоче, 
заједно са подном облогом (на месту 
новопројектоване бетонске рампе за 
инвалидна лица и улаза у просторију клуба 
одборника). У цену урачунати и претходну 
пажљиву демо-нтажу бехатон плоча које се 
лагерују до поновне уградње на место које 
одреди инвеститор. Шут прикупити, утоварити 
на ками-он и одвести на депонију до 5km 
удаљености. Обрачун по m3. 

m3 4,60   

8 

Демонтажа постојеће металне фасадне 
браварије са одлагањем на место које 
одреди инвеститор до 5 км удаљености. 
Обрачун по ком. 

    

a) 
Спољна вишеделна врата - ветробран на 
другом и трећем улазу у објекат укупних 
димензија 748 x 383 cm. 

kom 2,00   

b) 
Унутрашња вишеделна врата - ветробран на 
другом и трећем улазу у објекат укупних 
димензија 440 x 383 cm. 

kom 2,00   

c) 
Вишеделни прозор - портал на предњој 
фасади и клубу одборника укупних димензија 
440 x 370 cm. 

kom 5,00   

d) 

Вишеделни прозор - портал на степеништу и 
на I и II спрату источне, односно западне 
фасаде атријума, укупних димензија 440 x 250 
cm. 

kom 6,00   

e) 
Вишеделни прозор - портал на мокром чвору, 
укупних димензија 440 x 100 cm. kom 4,00   

f) 
Део вишеделног прозора - портала у приземљу 
(јужна страна атријума) дим.105 x 105 cm. kom 1,00   

g) 
Вишеделни прозор - портал на сали I, укупних 
димензија 440 x 480 cm. 

kom 3,00   

9 

a) Демонтажа половине вишеделног прозора - 
портала у приземљу. Демонтажу извести тако 
да остане средишња вертикална кутија, а да 
се демонтира поље са леве стране (даље од 
степеништа) дим. 218 x 370 cm са одлагањем 
на место које одреди инвеститор до 5 км 
удаљености. Обрачун по kom. 

kom 1,00   

 
b) Демонтажа половине вишеделног прозора - 
портала на I, II i III спрату. Демонтажу извести 
тако да остане средишња вертикална кутија, 

kom 3,00   
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а да се демонтира поље са леве стране 
(даље од степеништа) дим. 218 x 250 cm са 
одлагањем на место које одреди инвеститор 
до 5 км удаљености. Обрачун по kom. 

10 

Пажљива демонтажа прозора на I спрату 
(источна страна атријума) дим. 90 x 100 cm, 
чишћење, припрема за поновну монтажу и 
одлагање на место које одреди инвеститор до 
5 км удаљености. Обрачун по kom. 

kom 1,00   

  
 

Укупно без ПДВ-а: 
 

III/ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1 

Ручни ископ земље  III категорије за тротоаре 
и рампу за инвалидна лица,са одвозом 
ископане земље на депонију до 5km. Обрачун 
по  m3. 

m3 10,50   

2 

Набавка, насипање, планирање и набијање 
(до Ms= 20 MN/m2) добро гранулираног 
песковитог шљунка дебљине d=10cm. као 
тампон слоја испод тротоара и рампе за 
инвалидна лица. Обрачун по m3.  

m3 5,00   

Укупно без ПДВ-а:  

IV/ БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и бетонирање тротоара 
d=10cm, ширине b=100cm, бетоном MB20. 
Тротоаре армирати арматурном мрежом        
Q131. Арматуру урачунати у јединичну цену 
ове позиције. Обрачун по m3. 

m3 3,00   

2 

Набавка материјала и бетонирање рампе за 
инвалидна лица, димензија 100x155cm, бето-
ном MB30. Рампу армирати арматурном 
мрежом Q188. Арматуру урачунати у једини- 
чну цену ове позиције. Обрачун по m3. 

m3 4,80   

3 

Набавка материјала и израда улазног подеста 
код клуба одборника и суседне просторије 
дим. 500 x 120 cm бетоном MB 30. Армирати 
арматурном мрежом Q188. Арматуру урачу- 
нати у јединичну цену ове позиције. Приликом 
израде подеста направити са доње стране 
бетонски пропуст (ширине 87 cm) да би ваздух 
кроз вентилационе решетке у нивоу тла 
несметано могао да струји. Такође, у 
јединичну цену урачунати преправку металне 
решетке и израду два бетонска стубића дим. 
15 x 15 x 80 cm испод подеста. Овај улазни 
подест извести у свему према упутству 
надзорног органа. Обрачун по m3. 

m3 2,00   

Укупно без ПДВ-а:  

V/ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и малтерисање фасадне 
сокле цементним малтером размере 1:3 у два 
слоја, уз предходно прскање површине за 
малтерисање ретким цементним млеком. 
Омалтерисане површине морају бити равне 

m2 95,00   
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без прелома и таласа. Малтер квасити да не 
дође до брзог сушења и ,,прегоревања,,. 
Обрачун по m2. 

2 

Набавка материјала и завршна обрада 
фасадне сокле, “kulirplast”-om у тону и гра-
нулацији по избору инвеститора, уз претходно 
наношење одговарајуће подлоге, у свему 
према пројекту и упутству произвођача. Завр-
шно обрађене површине морају бити равне, 
без прелома и таласа. Обрачун по m2. 

m2 125,00   

Укупно без ПДВ-а:  

VI/ ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

припрема подлоге 

1 

Набавка материјала и израда подлоге. 
Подлогу (зидове од опеке, бетонске повр-
шине, омалтерисане површине) је потре-бно 
прајмерисати са основним прајмером без 
растварача, отпорним на влагу, са упијањем 
воде w< 0,5 kg/m²h и коефицијентом отпрора 
при дифузији водене паре од µ= 100 (типа 
Ceresit CT 17 или еквивалентан производ 
истих техничких карактеристика). Сви матери-
јали морају поседовати ETA серти-фикат. 

m2 1.070,00   

лепљење и типловање плоча камене вуне 

2 

Четири сата након прајмерисања подлоге 
почети са уградњом почетног профила 
(Likov LO, или слично) тамо где је потребно. 
Пре наношења лепка, дан раније плочу од 
камене вуне танко преглетовати паропро-
пусним, а водонепропусним, флексибилним, 
микроармираним лепком, адхезије > 0,8 
Mpa, (типа Ceresit CT85 или еквивалентан 
производ истих техничких  карактеристика),  
у циљу повећања адхезије. Код неравних 
површина изравњавање вршити само 
долепљивањем термоизолационих табли 
никако дебљим слојем лепка. Лепак нано-
сити у траци по ободу табле са тачкама 
лепка по средини, минимална покривеност 
плоче камене вуне лепком је 40%. Наредни 
ред плоча од камене вуне поставља се 
смакнуто у односу на претходни. Спојеви 
између плоча не смеју се запуњавати 
лепком већ полиуретанским лепком (Ceresit 
CT84 или еквивалентним производом истих 
техничких карактеристика). Све контактне 
делове (дилатације) итд. попунити 
специјалним полимером (типа Цересит FT 
101 ili sl). Сви материјали морају имати ETA 
сертификат. 
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а) 

Плоче од камене вуне густине 130 kg/m3, d= 
10 cm на фасадне зидове и стубове 
анкеровати типловима (Kelner ili slično) са 
металним клином дужине180 mm (за 10 cm 
камене вуне, дужина типла 180 mm). Пречник 
типла Ø 8 или Ø 10 mm, максималне корисне 
дужине 90 - 120 mm. Ефективна дубина 
сидрења 180 mm, а шешир је пречника 60 
mm. Количина типлова 6-8 kom/m2 осим у 
деловима где је потребно одрадити додатно 
типловање.Типловање вршити по угловима 
плоча и један типл по средини. Након 
лепљења и типловања табли, постављају се 
ивичне и угаоне алуминијумске лајсне 
(произвођача Likov или слично). На местима 
где постоје градјевински отвори врши се 
додатно ојачавање алкалном мрежицом 
густине 165 g/m² (типа Ceresit CT 325 или 
еквивалентним производом истих техничких 
карактеристика) и грађевинским лепком (типа 
Ceresit CT85 или еквивалентним производом 
истих техничких карактеристика) под углом 
од 45 степени. Преко плоча нанети слој 
грађевинског лепка, утиснути по целој 
површини алкалну мрежицу са преклопом од 
10 cm и нанети још један слој грађевинског 
лепка. По сушењу другог слоја лепка нанети 
и завршни слој. Сви материјали морају имати 
ETA сертификат. Обрачун по m2. 

m2 865,00   

б) 

Плоче од камене вуне густине 130 kg/m3,  d= 
4 cm на шпалетне анкеровати типловима 
(Kelner или слично) са металним клином.  
Дужину, пречник и број типлова прилагодити 
дебљини камене вуне и специфичности 
постављања, а све у складу са препорукама 
произвођача. На горњој шпалетни камена 
вуна је константне дебљине d= 4 cm. На 
доњој шпалетни камена вуна је d= 4 cm до 
прозора, а до спољне ивице шпалетне 
камена вуна је d= 2,5 cm. То значи да се 
плоче од камене вуне за доњу шпалетну пре 
постављања засецају по дебљини. Сви 
материјали морају имати ETA сертификат. 
Обрачун по m2. 

m2 205,00   

израда завршног слоја 

3 

Након сушења завршног  слоја лепка, нанети 
водоотпоран, а паропропустан основни 
премаз, са упијањем воде w<0,5 kg/m²h, (типа 
Ceresit CT 16 или еквивалентан производ 
истих техничких карактеристика). Завршну 
обраду радити са паропропусним, хидро-
фобним, отпорним на прљање, приоњивости 
на подлогу >1,3 Mpa, сили-конско-силикатним 
заглађеним малтером (типа Ceresit CT 174, 
гранулације 1,5 mm или Ceresit CT 175 
зарибаним малтером, грану-лације 2 mm или 
еквивалентним производом истих техничких 
карактеристика). Боја малте-ра и гранулација 
по избору инвеститора, а у складу са раније 
изведеном фасадом. Сви материјали морају 
поседовати ETA сертификат. 

m2 905,00   



   

Страна 26 од 70 
 
 

4 

Набавка материјала и наношење грађе-
винског лепка (типа Ceresit CT85 или 
еквивалент истих техничких карактеристика) 
преко већ постављеног стиропора дебљине 
d= 5 cm и припремљене подлоге, затим по 
целој површини утиснути мрежицу густине 
165 g/m2 (tipa Ceresit CT 325 или екви-
валентним проиизводом истих техничких 
карактеристика) са преклопом око 10 cm и 
нанети још један слој грађевинског лепка. 
Обрачун по m2. 

m2 10,00   

5 

Набавка материјала и бојење задње фасаде 
приземља и приземља у атријуму фасадном 
бојом преко постојећег бавалита у тону новог 
силикатно-силиконског малтера (као pos V3), 
до добијања уједначеног тона. Обрачун по 
m2. 

m2 95,00   

Укупно без ПДВ-а:  

VII/ ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

1 

Набавка материјала, израда и монтажа 
олучних вертикала квадратног попречног 
пресека 10 x14cm, развијене ширине (RŠ) 50 
cm, од поцинкованог пластифицираног лима 
d=0.6mm, у тону по избору инвеститора. У 
цену урачунати све прелазе - кривине, без 
посебног додатка за исте. Обрачун по m'. 

m' 
68,0

0 
  

2 

Набавка материјала, израда и монтажа 
водоскупљача од поцинкованог пластифи- 
цираног лима d=0.6mm, у тону по избору 
инцеститора. Обрачун по kom. 

kom 4,00   

3 

Набавка материјала, израда и монтажа 
опши- вки парапета I, II i III спрата од 
поцинкованог пластифицираног лима d= 0,60 
mm, RŠ од 40 до 60 cm, у свему према раније 
уграђеним. Обрачун по m' 

m' 280,00   

4 

Набавка и уградња снегобрана од поцинко- 
ваног пластифицираног лима d= 0,60 mm у 
боји кровног покривача. Развијена ширина је 
33 cm, а троугаони попречни пресек. Ламеле 
снегобрана дужине од 1 m постављати у два 
реда (наизменично) и фиксирати за подко-
нструкцију кроз ребра на кровном покривачу. 
За ово користити вијке по препо-руци 
произвођача кровног покривача. Обрачун по 

m' 

m' 127,00   

Укупно без ПДВ-а:  

VIII/ БРАВАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и израда облога стубова 
приземља (правоугаоног попречног пресека), 
алубондом плоче дебљине d= 4 mm, 
пластифициране силвер металик боје (у тону 
према већ обложеним стубовима, тј. према 
постављеном алубонду), без изолације, ком- 
плет са подконструкцијом у свему према 
детаљима и упутству произвођача. Обрачун 

m2. 340,00   
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по m2. 

2 

Набавка материјала, израда и уградња 
фасадне браварије од алуминијумских 
профила са термо прекидом, у свему према 
шемама. У цену урачунати комплетну обраду 
шпалетни по уградњи. Обрачун по kom.  

    

а) 
Улазни вишеделни портал укупних дим.         
748/383 cm. Шема, POS 1, лист 1. kom 2,00   

б) 
Унутрашњи ветробрански портал укупних 
дим. 440/383 cm. Шема, POS 2, лист 2. kom 2,00   

ц) 
Вишеделни прозор - портал поред улаза II и 
на клубу одборника, укупних дим. 440/370 cm. 

Шема, POS 3, лист 3 i i POS 3', лист 4. 
kom 3,00   

д) 
Вишеделни прозор - портал на степенишном 
простору укупних димензија 440 x 250 cm. 
Шема, POS 4, лист 5. 

kom 3,00   

е) 

Вишеделни прозор - портал на I и  II спрату, 
(парапет од пескареног стакла) укупних дим. 
440 x 250 cm. Шема, POS 5, лист 6, pos 5', 
лист 7. 

kom 3,00   

ф) 

Вишеделни прозор са двокрилним улазним 
вратима - портал на клубу одборника, 
укупних димензија 440 x 370 cm. Шема, POS 
6, лист 8.  

kom 2,00   

х) 

Вишеделни прозор - портал на степенишном 
простору у приземљу, укупних дим. 218 x 370 
cm. У цену урачунати набавку и уградњу 
прелазне лајсне између Al и металног 
профила кутије. Шема, POS 8, лист 9. 

kom 1,00   

и) 

Вишеделни прозор - портал на степенишном 
простору на I, II и III спрату, укупних дим. 218 
x 250 cm. У цену урачунати набавку и 
уградњу прелазне лајсне између Al и 
металног профила кутије. Шема, POS 9, лист 
10. 

kom 3,00   

ј) 

Вишеделни прозор - портал на I, II и III спрату 
атријума, укупних димензија 440 x 100 cm. У 
цену урачунати солбанак од челичног 
пластифицираног лима. Шема, POS 10, лист 
11. 

kom 4,00   

к) 

Једноделни прозор на I спрату, димензија 90 
x 100 cm. У цену урачунати солбанак од 
челичног пластифицираног лима и парапетну 
PVC даску . Шема, POS 11, лист 12. 

kom 1,00   

л) 

Вишеделни прозор - портал на сали I на I 
спрату, укупних димензија 440 x 480 cm. У 
цену урачунати парапетну даску у складу са 
пројектом за Салу I и механизам за отварање 
горњих прозора на вентус доступан са коте 
пода (ручица и сајла). Шема, POS 12, лист 
13. 

kom 3,00   

м) 

Једноделни прозор, димензија 105 x 105 cm. 
У цену урачунати солбанак од челичног 
пластифицираног лима и парапетну PVC 
даску . Шема, POS 13, лист 14. 

kom 1,00   

3 

Санација портала од елоксираних 
алуминијумских профила на IV спрату 
објекта. Демонтирати постојећа стакла, гит и 
силикон са фиксних поља (парапета) и 
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комплетна прозорска крила. Уместо 
једнокрилних прозора дим. 120 x 170 cm 
израдити и уградити од елоксираних 
алуминијумских профила двокрилне прозоре 
у постојећи оквир. Уграђену браварију 
уградити у тону постојеће браварије. Једна 
половина је фиксна, а друга половина је 
крило са отварањем око хоризонталне и 
вертикалне осе. Прозоре снабдети свим 
потребним оковима адекватним за ове 
профиле. У прозорска крила и фиксна поља 
уградити стакло „4 годишња доба“ 4+16+4 
mm, пуњено аргоном, са постављањем 
дихтунга (гума). Спољно стакло на фиксном 
делу портала (парапет) извести од песка- 
реног стакла. Такође, прозорска крила (стакл- 
ене површине) изнад парапета опремити  
венецијанерима у боји браварије. У цену ура-
чунати одношење демонтираног старог 
стакла и крила на адекватан простор. За 
позиције а) и б) приликом израде нових крила 
могу се користити профили од старих крила 
(демонтираних). Обрачун по kom. 

а) 

Портал дим. 240 x 260 cm – фиксни део 
(парапет) дим 2 x 120 x 90 cm и двокрилни 
прозори дим. 2 x 120 x 170 cm. У свему 
према шеми браварије POS 14, лист 15. 

kom. 12,00   

б) 

Портал дим. 120 x 260 cm – фиксни део 
(парапет) дим. 120 x 90 cm и двокрилни 
прозор дим. 120 x 170 cm. У свему према 
шеми браварије POS 15, лист 16. 

kom. 6,00   

ц) 

Портал дим. 120 x 260 cm – фиксни део (пара-
пет) дим. 120 x 90 cm и фиксни део (нема про- 
зора) дим. 120 x 170 cm. У свему према шеми 
браварије POS 16, лист 17. 

kom. 6,00   

4 

Набавка материјала, израда и уградња 
хармоника врата од алуминијумских профила 
са термопрекидом. Димензије отвора су 427 x 
225 cm. Врата извести из више сегмената 
који се по потреби могу померати уз северни 
зид просторије (као хармоника), а уједно 
постоји могућност да се отвара само један 
сегмент као класична врата на просторији. 
Врата снабдети механизмом за закључавање 
и свим потребним елементима за нормално 
функционисање. У цену урачунати и 
евентуалну преправку горње и доње 
странице отвора ради уградње шина по 
којима клизе носачи. Обрада доње ивице 
отвора подразумева просецање у поду ради 
уградње шине као и обраду површина око ње 
(враћање у првобитно стање) након уградње. 
Димензије сегмената и испуну извести према 
шеми браварије POS 17, лист 18. Обрачун по 
kom. 

kom. 1,00   

5 

Набавка и уградња типске надстрешнице над 
улазом димензија 450 x 110 cm. 
Надстрешница је типа "Talaris" D 1500 A-AS, 
или слична, у свему према пројекту и 
детаљима и упутству произвођача. Посебну 
пажњу обратити на постављање носача 

kom. 1,00   
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узимајући у обзир да се претходно поставља 
термоизолација d= 10 cm. Обрачун по kom. 

Укупно без ПДВ-а:  

IX/ РАЗНИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и монтажа 
инсталацијских склопова за клима уређаје 
(комплетна припреме за монтажу 
унутрашњих и спољних јединица), у свему 
према пројекту и стандарду за ову врсту 
радова. У цену урачунати сва крпљења 
након постављања клима уређаја. Обрачун 
по kom. 

kom 45,00   

2 

Набавка материјала и монтажа полипро- 
пиленских цеви Ø32 i Ø20 mm, за одвод кон- 
дензата из клима уређаја, заједно са свим 
потребним фазонским комадима. Цевни ра- 
звод фиксирати на фасадне парапетне 
зидове и повезати са олучним цевима. Ком- 
плетан развод је “скривен” иза фасадне 
облоге. Обрачун по m'. 

m' 120,00   

3 

Набавка материјала и уградња подних 
противклизних гранитних плочица I класе, у 
свему као постојеће на I улазу у објекат. 
Плочице уградити на за ту врсту радова 
одговарајућем лепку, са слагањем на 
затворену фугу. У цену урачунати и израду 
сокле у висини 10 - 15 cm. Obračun po m2. 

m2. 30,00   

4 

Набавка материјала и уградња флуо све- 
тиљке на плафону изнад средњег улаза, 4 x 
18 W са сјајним растером, са флуо цевима и 
осталом опремом. У цену улази и комплет 
напајање тј. развод кабловима 3 x 1,5 mm од 
разводне кутије до светиљке и до прекидача. 
Такође, у цену урачунати и потребно 
штемовање зида и плафона за постављање 
инсталације као и враћање површина у 
првобитно стање. Обрачун по kom. 

kom 2,00   

5 

Набавка материјала и санација пукотина у 
фасадном зиду ињектирањем кроз пре- 
тходно постављене цевчице масом за 
ињектирање са надпритиском максимум 0,5 
бара. Пре ињектирања пукотине очистити, 
са лица зида пукотине обезбедити цеме- 
нтним малтером и на сваких 40 cm поста- 
вити цевчице за ињектирање. Обрачун по 
m1 саниране пукотине. 

m1 6,00   

6 

Демонтажа и поновна монтажа, након зав- 
ршетка израде фасаде, гусане цеви дужине 
око 220 cm и спољног пречника око 150 mm. 
Извршити и померање (демонтажу и поновну 
монтажу на новом положају) олучњака у 
тротоару. Сав шут настао приликом 
демонтаже олучњака (разбијање тротоара) 
одвести на депонију . Нов положај олучњака 
односно удаљење од објекта дефинише 
завршна обрада фасаде. Након завршетка 
фасаде поново поставити гусану цев (спојити 

kom 4,00   
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са олучњаком и фиксирати за зид уз њено 
претходно чишћење и бојење заштитном и 
завршном бојом у тону по избору 
инвеститора). У цену урачунати и евентуалну 
преправку вертикалног олука на кривини у 
нивоу плафона приземља због новог 
положаја гусане цеви (удаљења од објекта), 
као и само повезивање гусане цеви и верти- 
калних олука. У цену такође урачунати и 
враћање тротоара у првобитно стање. 
Обрачун по kom. 

7 

Преправка атмосферске канализације (одво- 
да од олука) на бочним странама објекта. 
Ова позиција обухвата: демонтажу гусане 
цеви и олучњака у средини бочне стране 
(фасаде) разбијање бетона (тротоара) и 
ископ рова од постојећег олучњака до леве и 
десне (суседне) олучне вертикале, израду 
прикључка на атмосферску канализацију у 
припремљен ров од PVC цеви Ø 150 у слоју 
песка, затрпавање рова шљунком и земљом 
(у зеленом појасу) и враћање тротоара у 
првобитно стање (бетонирање). У цену 
урачунати и преправку завршетка олучних 
вертикала - израда редуцира за повезивање 
обе олучне вертикале са атмосферском 
канализацијом, као и испитивање пропу- 
сности атмосферске канализације (са 
евентуалним отпушавањем) паралелно са 
бочним странама објекта. Обрачун по kom.  

kom 2,00   

8 

Набавка материјала и израда монтажног 
степеништа у просторији клуба одборника 
дим. 210 x (60+30) cm, висине h= 2 x 15 cm. 
Монтажно степениште извести од металних 
профила 210 x 60 cm и рељефног лима. 
Предвидети могућност монтаже (фиксирања) 
и демонтаже овог степеништа са унутрашње 
стране у правцу врата за улаз у клуб 
одборника. Све металне елементе 
премазати антикорозивним премазима, 
заштитном бојом и завршном бојом у тону по 
избору инвеститора. Обрачун по kg. 

кg 70,00   

Укупно без ПДВ-а:  

X/ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1 

Набавка и уградња штапне хватаљке са 
раним стартовањем, комплет са прибором 
за причвршћење на јарбол и бројачем удара 
грома, сличан типу S-A  Franklin (∆t=60μs). 

kom 1,00   

2 

Набавка материјала и израда пусног вода 
громобранске инсталације изведен од 
челичне поцинковане траке Fe/Zn 25x4 mm 
положене на крову И фасади објекта уз 
остварену везу са штапном хватаљком и 
сондом. Обрачун и плаћање по дужном 
метру положене траке. 

m 100,00   

3 
Испорука и уградња носача траке на крову и 
фасади објекта. Кров је од TR лима. 
Обрачун по kom. 

kom 90,00   
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4 

Израда раставно испитних мерних спојева 
на спусним водовима громобранске инста- 
лације са украсним комадима SRPS 
N.B4.936 уграђени на фасади зграде. 
Обрачун и плаћање по комаду изведеног 
раставно-испитног мерног места. 

kom 2,00   

5 

Испорука и уградња сонде за уземљење Ø 
2"  l=3m. Сонду повезати са поцинкованом 
челичном траком FeZn 25x4mm земним 
уводником у дужини 5m. Позиција подра- 
зумева разбијање бетонске плоче испред 
објекта као и ископ земљишта за побијање 
сонде. Такође, ценом је обухваћено и 
враћање површине у првобитно стање. 
Обрачун по kom. 

kom 2,00   

6 
Испорука и постављање механичке 
заштите за челичну поцинковану траку 
дужине 1,80 m. Обрачун по kom. 

kom 2,00   

7 

Мерење отпора уземљења, изолованости 
проводника и галванског повезивања мета- 
лних маса. Мерење мора да изврши орга- 
низација регистрована за ову врсту дела- 
тности и која може да изда потребне атесте и 
сертификате. Паушално 

пауш 1,00   

Укупно без ПДВ-а:  
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

II РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ  

III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ  

V ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

VI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ  

VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

VIII БРАВАРСКИ РАДОВИ  

IX РАЗНИ РАДОВИ  

X ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

УКУПНA ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:  

ПРИПАДАЈУЋИ ПДВ 20%: 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом: 
 

 

 

ДАТУM:                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:

           

________________                 М.П.                          ____________________________ 
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ПРИЛОГ 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку радова у 

отвореном поступку, на санацији фасаде зграде Градске управе града Краљева у циљу 

повећања енергетске ефикасности-друга фаза, за потребе Градске управе града Краљева, 

ЈН број 404-03/15-IX.  
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 

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

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

 
Назив подизвођача: 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентиiфикациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

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

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

да се наведениобразац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

  

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 

 

 

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

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

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

да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставек 

Јавна набавка у отвореном поступку радова на санацији фасаде зграде Градске управе 

града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза, за потребе Градске 

управе града Краљева, ЈН број 404-03/15-IX.  

   

Понуда број 

У складу са условима јавног позива и конкурсном документацијом, спремни смо да набавку 

радова на санацији фасаде зграде Градске управе града Краљева у циљу повећања енергетске 

ефикасности-друга фаза: реализујемо на следећи начин: 

Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а  _______________динара 

 

Укупан износ ПДВ-а _______________ динара 

Укупна цена са свим трошковима са ПДВ-ом _______________ динара 

Рок извођења радова (максимум 90 календарских 

дана од дана увођења у посао) 

__________ календарских дана од 

дана увођења у посао 

Услови плаћања (са или без аванса) 

а) Тражим аванс  ______% у 

износу од _________ динара 

б) Не тражим аванс. 

Рок плаћања (не краћи од 8. дана) 

_____ дана по испостављеној 

авансној, привременој и 

окончаној ситуацији. 

Гаранција (не краћа од 3. године) _________ година 

Опција понуде (минимум 60 дана) ________ дана  

Датум: М.П. Потпис: 

 

 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И 

ПОТПИШЕ ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ПОНУДИ 

ОБРАСЦУ ПОНУДЕ НАВЕДЕНИ 
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ПРИЛОГ 7.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  
Закључен у Краљеву дана _____ 2015. године између: 

 

1. Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарiћа 1, Краљево, ПИБ 101774507, 

матични број 07341857, коју заступа начелник Градске управе града Краљева Милош 

Петровић, дипл. правник  (у даљем тексту: Наручилац) и 

 
2. ____________________________(фирма)_________________________________(седиште) као 

ПИБ ______________________, матични број ________________________, текући рачун, 

број __________________, коју заступа директор _____________________________________ (у 

даљем тексту: Извођач радова), са друге стране. 

 

      ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на санацији фасаде зграде Градске управе града 

Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза за 

потребе Градске управе града Краљева 

 

Уговорне стране сагласно уговарају следеће: 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац изабрао Извођача радова као 

најповољнијег понуђача за извођење радова на санацији фасаде зграде Градске управе 

града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза, за потребе Градске 

управе града Краљева, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова, број 

404-03/15-IX. 
  

 Члан 2.  

Уговорне стране сагласно уговарају извођење радова на санацији фасаде зграде 

Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, на КП 581/1 КО Краљево у циљу 

повећања енергетске ефикасности-друга фаза радова на приземљу спољне фасаде целог 

објекта и на унутрашњој фасади атријума између првог и другог улаза зграде Градске 

управе града Краљева, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______  од 

________ 2015. године, која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком и 

пројектном документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.     

Ради извођења радова из става 1. овог члана, Извођач радова се обавезује да обезбеди 

радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-

занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење 

радова који су предмет овог уговора. 
 

           Вредност радова - цена  

 

Члан 3. 

Уговорне стране сагласно уговарају укупну вредност радова у износу од: 

___________________________ динара без ПДВ-а,  

словима (______________________________________________________________) односно  

_________________________ динара, са ПДВ-ом,  
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словима (_________________________________________________________________) и 

утврђену у свему према Понуди Извођача радова број: _________  од ________ 2015. 

године, која је саставни део овог уговора.  

Уговорне стране сагласно уговарају аванс по овом уговору у висини од  ______ %, 

што износи ______________ динара без ПДВ-а, односно _________ динара са ПДВ-ом и 

биће исплаћен у року од _____. дана од достављања авансне ситуације. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 

(трошкови рада, добара, ангажовање опреме и механизације, превоз, трошкови прибављања 

средстава финансијског обезбеђења, административни трошкови и сл) које Извођач радова 

има у вези извођења радова, које су предмет јавне набавке. 
 

Услови и начин плаћања 

 

Члан 4. 

Уговорне стране сагласно уговарају да се плаћање по овом уговору изврши на 

следећи начин :  

-  _____%, односно износ од ___________ динара на име аванса, у року од _____. дана 

од дана испостављања авансне ситуације;  

- по испостављеним привременим ситуацијама, као и окончаној ситуацији која не 

може бити мања од 10% укупне уговорене вредности без ПДВ-а, сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене 

понуде број ______од _________2015. године, потписаних од стране одговорног 

извођача радова, стручног надзора и инвеститора - наручиоца у року од ______. дана 

од дана пријема неспорне, исправне и оверене ситуације. 

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу 

стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова уз примену 

фиксних јединичних цена. 

  У укупну вредност радова из члана овог уговора урачунати су сви евентуални 

порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења радова, дође до 

промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране државних органа, извођач 

радова има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се закључити посебан 

анекс уз овај уговор. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 

исплати неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и 

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

радова признаје без права приговора.   
                                     

Рок за завршетак радова 

 

Члан 5. 

Извођач радова се обавезује да по позиву Наручиоца, а пре потписивања уговора, 

достави оверен и потписан динамички план радова, који је саставни део овог Уговора.  
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Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ 

календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

Датум увођења у посао стручнм надзор уписује у грађевинсије дневник, а сматраће 

се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем следећих услова: 

- да је Наручилац уплатио Извођачу радова уговорени аванс под условима из 

члана 4. овог Уговора; 

- да је Наручилац предао Извођачу радова инвестиционо техничку 

документацију и одобрење за извођење радова. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, 

а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

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

Члан 6. 

Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у 

уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који се 

могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли 

предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од 

утицаја на извођење радова и да је Извођач радова обавестио надзорног органа.  

Извођач радова се обавезује да наручиоцу поднесе захтев за продужење уговореног 

рока чим сазна за разлог због којег се уговорени рок може продужити. Захтев за 

продужење обавезно треба да садржи образложење и мишљење надзорног органа.  

 У случају из става 1. и 2. овог члана рок за извођење радова продужава се за 

онолико времена колико су трајале околности због којих радови нису могли да се изводе, о 

чему ће се закључити анекс уговора. 

 Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за 

извођење радова, извођач нема право на продужење уговореног рока и других уговорених 

услова извођења радова. 
          

Уговорна казна 

 

                                                               Члан 7. 

Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року. 

 Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова  или неквалитетно 

изведе радове обавезан је да инвеститору плати уговорну казну у висини од 1%о  (један 

промила) од вредности уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да 

укупна казна може да износи највише 5% од вредности уговорених радова без ПДВ-а.  

 Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања 

уговорне казне. 

 Уговорна казна обрачунава се приликом коначног обрачуна изведених радова и 

одбија од окончане ситуације без предходног пристанка извођача радова умањењем 

рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако су Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 

претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, 

односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и 

износ штете Наручилац мора доказати. 
 

Обавезе Извођача 
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Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, 

техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом, правилима струке и 

овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

Извођач радова се обавезује : 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  

извођача радова.                  

- да се строго придржава мера заштите на раду, сачини елаборат заштите на раду и 

пријави почетак извођења радова надлежном органу који врши надзор из области 

безбедности и здравља на раду;  

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

спреман за њихов пријем; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима и 

правилима струке за ту врсту посла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности 

према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, 

и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 

Наручиоцу; 

- да уредно опбразује и води сву градилишну документацију предвиђену законом и 

другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

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

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

изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је 

запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

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

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да 

приступи у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца. 

- да писаним путем обавести инвеститора о својим подизвођачима у складу са 

конкурсном документацијом. 
 

Члан 9. 

Извођач радова се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту 

таблу, која мора да садржи: 

- податке о објекту који се гради; 

- одговорном пројектанту; 
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- издатом одобрењу за извођење радова, 

- податке о Наручиоцу, Извођачу радова и надзорном органу; 

- почетку грађења и року завршетка радова. 
   

Обавезе Наручиоца  

Члан 10. 

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену чланом 3. под 

условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача радова, по 

завршетку радова, прими наведене радове.  

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова, доношењем решења о именовању надзорног органа и то 

непосредно пре увођења у посао Извођача радова, о чему истог писмено обавештава. 

Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 

инвестиционо-техничку документацију и одобрење за извођење радова и пријави почетак 

извођења радова органу који је издао дозволу и надлежној грађевинској инспекцији. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун радова заједно са стручним надзором и Извођачем радова. 
 

          Осигурање, гаранције и гарантни рок 

   

Члан 11. 

   Извођач радова се обавезује да Наручиоцу приликом закључења уговора достави  

неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за 

повраћај аванса, банкарску гаранцију за добро извршење посла и банкарску гаранцију за 

отклањање недостатака у гарантном року.  

У случају истека уговореног рока важења банкарских гаранција, извођач се обавезује 

да продужи њихов рок за потребан број дана на писмени захтев Наручиоца. 

Извођач радова је сагласан да наручилац активира достављену неопозиву и 

безусловну банкарску гаранциу за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са 

ПДВ-ом, плативе на први позив без приговора, и са роком важности 15 дана дужим од 

уговореног рока за завршетак радова, у случају раскида уговора и неиспуњавања уговорних 

обавеза од стране Извођача радова.  

Извођач радова је сагласан да наручилац активира достављену неопозиву и 

безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а, плативе на први позив без приговора, и са роком важности 30 дана 

дужим од уговореног рока за завршетак радова у случају раскида уговора и неиспуњавања 

уговорних обавеза од стране Извођача радова.  

Извођач радова је сагласан да наручилац активира достављену неопозиву и 

безусловну банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на 

први позив без приговора, у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком 

важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, у случају неиспуњења обавеза 

везаних за гарантни рок. 

 Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у 

гарантном року уколико Извођач радова на писмени позив Наручиоца не отклони 
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недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са 

захтевима Наручиоца.  

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 

писменог захтева Наручиоца. 

 У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача радова и недостатке 

отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг 

привредника. 

                                                                

                                                             Члан 12. 

Гарантни рок за за квалитет изведених радова је _____ године и рачуна се од датума 

примопредаје радова.  

Гарантни рок за све уграђене материјале и опрему је у складу са гарантним роком 

произвођача тог материјала – опреме и рачуна се од датума премопредаје радова.  

  

Извођење уговорених радова  

 

Члан 13. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

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

квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их 

о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 

одредбама. Уколико Извођач радова у примереном року то не учини, Наручилац има право 

на раскид уговора уз накнаду трошкова. 

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених 

радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи. 
 

Члан 14. 

Уговорне стране сагласно уговарају да ће Извођач радова ће део уговорених радова 

______________________________________________________ (не већи од 50%) извршити 

преко подизвођача Предузећа ________________________________________, са седиштем 

у ___________________, ПИБ ___________, матични број _________. 

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, 

те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

Члан 15. 
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Уговорне стране сагласно уговорају да се на евентуалне вишкове односно мањкове 

радова примењују одредбе посебних Узанси о грађењу.  

Уговореним радовима сматрају се и вишкови односно мањкови радова, ако не 

прелазе 10% од уговорених количина радова.  

Уговорене јединичне цене важе и за евентуалне вишкове односно мањкове радова.   

Извођач радова се обавезује да све евентуалне вишкове изведе по уговореним 

јединичним ценама уз предходну сагласност Наручиоца и образложено мишљење 

надзорног органа, максимално до 10% од уговорених количина радова о чему се закључује 

Анекс овог уговора. 
 

Примопредаја изведених радова 

 

Члан 16. 

Извођач радова о завршетку уговорених радова и спремности за вршење техничког 

прегледа и примопредају изведених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Технички преглед се врши у роковима и на начин одређен важећим прописима. 

Извођач радова је дужан да преда Наручиоцу пре техничког прегледа, попуњене 

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

Извођач радова и надзорни орган на Главном пројекту потврђују да су радови 

изведени према пројектној документацији. 

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 (седам) дана после 

завршеног техничког прегледа. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Извођача 

радова и надзорни орган. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 

Грешке, односно недостатке који се утврде током техничког прегледа Извођач 

радова мора да отклони о свом трошку до примопредаје радова. Уколико те недостатке 

Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 

примерено утврђеном року Наручилац ће да уновчи банкарску гаранцију. 

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова, примити 

на коришћење изведене радове. 
 

            Коначни обрачун 

 

Члан 17. 

Коначну количину и вредност радова по овом Уговору утврђује Комисија за 

примопредају истовремено са израдом записника о примопредаји радова на бази стварно 

изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора, усвојених 

јединичних цена из прихваћене понуде изабраног понуђача-извођача радова које су фиксне 

и непроменљиве.   

Окончана ситуација се исплаћује по извршеном коначном обрачуну. 

   

Члан 18. 
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Наручилац се обавезује да изврши евидентирање вредности ових додатних 

инвестиционих улагања на постојећој  непокретности у јавној својини. 

Раскид уговора 

 

Члан 19. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном 

у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног 

надзора. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 

грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 

календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-

техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 

изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда примљену инвестициону-техничку и 

пројектну документацију. 
 

Остале одредбе 

 

Члан 20. 

За све што овим Уговором није посебно уговорено примењују се одредбе Закона о 

планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и 

других прописа који регулишу ову област.  
 

Члан 21. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   инвестиционо – техничка и пројектна документација 

-   понуда Извођача радова бр. ________ од __________2015. године 

-   динамички план извођења радова 

-   банкарска гаранција за добро извршење уговора  

-   банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року. 

-   банкарска гаранција за повраћај аванс. 
 

Члан 22. 

Евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно уговарају 

надлежност стварно и месно надлежног суда у  Краљеву. 
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Члан 23. 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз предходну 

обострану сагласност уговорних страна. 
 

Члан 24. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) 

задржава Наручилац а 2 (два) Извођач радова.  
 

 

 

         НАРУЧИЛАЦ                                                                          ИЗВОЂАЧ   РАДОВА                                                           

         _________________________                                                              ___________________                                      

                                                                                                  __________________ 

                                                                                                  ___________________ 

 

 

 НАПОМЕНА: Модел уговора попуњава, оверава и потписује понуђач за на то предвиђеним 

местима. У случају подношења понуде са подизвођачима или групом понуђача, сваки подизвођач 

или члан групе, уговор потписује и оверава печатом на задњој страни модела уговора. Овај модел 

уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је 

уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце и 

исправу о реализованом средству обезбеђења. 
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ПРИЛОГ 8.   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 

1.Трошкови материјала укупно ____________ динара без ПДВ-а 

2. Трошкови радне снаге,     

механизације,  превоза и 

специјалистичких услуга 

 

 

___________ динара без ПДВ-а 

3. Укупна цена (без ПДВ-а) ____________динара без ПДВ-а 

4. Стопа ПДВ-а  ___________% 

5. Износ ПДВ-а на укупну цену ____________ динара 

6. Укупна цена (са ПДВ-ом) ____________ динара са ПДВ-ом 

 

 

 

место: ______________            М.П.                  потпис овлашћеног лица 

датум:_______________                                     _______________________ 

 
 
Напоmена: 

 Образац структуре цене понуђач  мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.  

 
 2. Упутство како да се попуни образац структуре цене 

 

 Образац структуре цене понуђачи попуњавају према  следећем упутству: 

 

 - Под тачком 1. уписују се трошкови материјала, 

 - Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације,     

превоза и  специјалистичких услуга. 

 - Под тачком 3. понуђачи уписују  укупну цену без ПДВ-а, 

- Под тачком 4. уписује се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ; 

 - Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;  

   - Под тачком 6. уписује се укупна цена са ПДВ-ом. 
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ПРИЛОГ9.   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА 

 

У складу са чланом 88. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“, број 

124/12 и14/15) и чланом 2. i 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(,,Службени гласник РС“, број 29/13 и 103/13), понуђач 

_______________________________________________________________________ доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

Р.Б. ВРСТА ТРОШКОВА 
ИЗНОС ТРОШКОВА   

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА У 

ДИНАРИМА СА ПДВ-ом 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Наручилац задржава право да изврши конролу исказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге доказе. 

 

 

НАПОМЕНА:    Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да предходно Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме 

понуде. 

 

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ  ОБРАСЦА НIЈЕ ОБАВЕЗНО 

 

Датум:                                                            М.П.                          Име и презиме понуђача  
__________                                                                                                     ____________________ 
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ПРИЛОГ 10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

          У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12 и 14/15) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова на санацији фасаде зграде 

Градске управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза за 

потребе Градске управе града Краљева, брoj 404-03/15-IX подносимо независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

Датум:                                           М.П.                                      Потпис овлашћеног лица 

 ____________                                                                                 _____________________ 
                                                                        

 

                                                                                         

 

 

НАПОМЕНА:  

 

 Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује 

понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује 

понуђач за подизвођача.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе 

понуђача, осим ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као 

овлашћен за све учеснике у заједничкој понуди .  

    Образац копирати у потребном броју примерака. 
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ПРИЛОГ 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

  
 
 

У складу са чланом  8. став 1. тачка 20. чланом 21. став 1. тачкa 6. чланом 22. став 1. тачка 6. 

и чланом 23. став 1. тачка 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени 

гласник РС“, број 29/13 и 104/13), понуђач ___________________________________ из 

________________ даје  

 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 

понуде у отвореном поступку јавне набавке радова на санацији фасаде зграде Градске 

управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза за потребе 

Градске управе града Краљева, брoj 404-03/15-IX поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.   

Такође изјављујем, дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 

 

 

                                                                                          

 

Датум:                                                     М.П.                               Потпис овлашћеног лица            
_________                                                                                          ______________________           

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 

подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, 

осiм ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све 

учеснике у заједничкој понуди .  

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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ПРИЛОГ 12. ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 

 

 

У вези са позивом Градске управе града Краљева као Наручиоца за подношење 

понуда у отвореном поступку јавне набавке радова на санацији фасаде зграде Градске 

управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза за потребе 

Градске управе града Краљева, брoj 404-03/15-IX, овим неопозиво потврђујемо да ћемо 

издати неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију: 

- за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом, са роком важења који је 15 

(петнаест) дана дужи од уговореног рока извођења радова. 

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ– а, са роком 

важења који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока извођења радова. 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности понуде без 

ПДВ– а, са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног гарантног рока . 

Гаранција ће бити издата на захтев и за рачун понуђача: 

___________________________________________ из _________________________ 

уколико му се додели уговор о јавној набавци радова, у отвореном поступку број ЈН 404-

03/15- IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати у довољном броју 

примерака. 

Модел овог писма није обавезан већ га банка може дати на свом обрасцу уз поштовање 

услова наведених у овом моделу писма и захтевима у погледу средстава обезбеђења ове 

конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                                          М.П.                                  ПОТПИС 

__________________                                                                           _________________ 
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ПРИЛОГ 13.   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

  

Понуђач ______________________________________________ је у предходне три 

године (2012, 2013 и 2014. година) извео следеће радове:  

 

 

Р. 

бр. 

Назив и седиште 

наручиоца 

Назив 

радова 

Датум 

извођења 

Вредност   

изведених 

радова са ПДВ-

ом 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

У К У П Н О 
 

 

 

 

 

Датум:                                                                                        Потпис овлашћеног лица 

______________________                                                         _____________________ 

М.П. 
 

                                                                                         

НАПОМЕНА: Понуђач попуњава потписује и оверава ову референтну листу као доказ 

испуњености додатног услова – траженог неопходног пословног капацитета.  

Уз ову референтну листу понуђач доставља као доказ и фотокопије уговора или потписане 

и оверене потврде наручиоца код којих је извео радове из референтне листе (модел потврде 

у прилогу 14. конкурсне документације). 
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ПРИЛОГ 14.   Модел потврде 

 
Назив референтног наручиоца __________________________ 

Седиште __________________________ 

Улица и број __________________________ 

Телефон __________________________ 

Матичнi број __________________________ 

ПИБ __________________________ 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је __________________________________ у _______. години  

                                                       (назив понуђача) 

 

извео за наше  потребе _______________________________________________________                                                                         

(назив радова) 

 

у укупној вредности са ПДВ – ом од _______________________________ динара. 

 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради             

(назив понуђача) 

учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на санацији фасаде зграде Градске 

управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза за потребе 

Градске управе града Краљева, брoj 404-03/15-IX и у друге сврхе се не може користити. 

 

НАПОМЕНА: Образац се по потреби може копирати у довољном броју примерака. 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                        М.П.                           ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

__________________                                                         РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

                                                                          ______________________ 


