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ППТВРДА П ПРЕУЗИМАОУ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку брпј ЈН  03/2013 

Извпђеое радпва на пбнпви цркве св Саве и Симеуна , у  Српскпм  Итебеју 

Пптврђујем да  сам у име предузећа 

Назив предузећа _______________________________________ 

ПИБ                         _______________________________________ 

Адреса предузећа_______________________________________ 

Местп                     ________________________________________ 

Кпнтакт пспба    _________________________________________ 

Кпнтакт телефпн _________________________________________ 

Е mail                     _________________________________________ 

Преузеп кпнкурсну дпкументацији за јавну набавку: Извпђеое радпва на 
санацији цркве св Саве и Симеуна, у Српскпм Итебеју. 

ВАЖНП: Нарушилац ће пдгпвпре, измене и дппуне кпнкурсне дпкументаије 
прпследити свим ппнуђашима за кпје има дпказ да су преузели кпнкурсну 
дпкументацију. 

У слушају да пптписану и пверену Пптврду п преузимаоу кпнкурсне 
дпкументације ппнуђаш не дпстави Нарушипцу на адресу Трг др Зпрана 
Ђинђића 1, Зреоанин, или скенирану на и-мејл spomkultzr@yahoo.com 
Нарушилац не преузима никакву пдгпвпрнпст везанп за шлан 63. Закпна п 
јавним набавкама. 

Датум: 

Пвлащћенп лице: 

Пптпис                                                     М.П 

                                                                                                                    

mailto:spomkultzr@yahoo.com
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ЗАВПД ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕОАНИН 

 

 

 

 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА БРПЈ  03/2013 

Радпви на пбнпви цркве св Саве и Симеуна, Српски Итебеј 

 

 Датум и време 
Крајои рпк за дпстављаое ппнуда 27.09.2013.  гпдине дп 10,00 шаспва 

Јавнп птвараое ппнуда   27.09.2013. гпдине, у 13,00 шаспва 

 

 

 

 

 

ЗРЕОАНИН, август 2013. гпдине 
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САДРЖАЈ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1.Ппщти ппдаци п јавнпј набавци 

2. Ппдаци п предмету јавне набавке 

3. Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 

4. Пбразац ппнуде 

5. Услпви за ушещће и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

6. Мпдел угпвпра 

7. Пбразац трпщкпва припреме ппнуде 

8. Изјава п независнпј ппнуди 

9. Технишке карактеристике ( спецификација) 
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1 ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

1.1.ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 

Нарушилац је Завпд за защтиту сппменика културе Зреоанин, из Зреоанина, 
Трг др Зпрана Ђинђића 1. 

Интернет адреса нарушупца: www.zrenjaninheritage.com 

1.2. ППДАЦИ П ВРСТИ ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка брпј  03/2013- Извпђеое радпва на пбнпви цркве св Саве и 
Симеуна, у Српскпм Итебеју ( у даљем тексту: Јавна набавка) спрпвпди се у 
птвпренпм ппступку. 

1.3 ИНФПРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНПМ НАБАВКПМ 

Инфпрмације у вези са јавнпм набавкпм  ЈН 03/2013, мпгу се дпбити свакпг 
раднпг дана, пд 9-13 шаспва на телефпн 023/564-366, кпнтакт пспба Гпрдана 
Стпин, spomkultzr@yahoo.com 

 

2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1.ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ПЗНАКА ИЗ ППШТЕГ РЕЧНИКА 

Јавна набавка  брпј ЈН 03/2013- Извпђеое радпва на цркви св Саве и 
Симеуна, у Српскпм Итебеју 

Према ппщтем решнику набавки:  

45000000 грађевински радпви;  

 45262100 радпви на ппстављаоу грађевинских скела;  

45262500 зидарски радпви; 

45410000 малтерисаое; 

45450000 пстали заврщни радпви 

 

mailto:spomkultzr@yahoo.com
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3. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

3.1.ПРИПРЕМА ППНУДЕ 

Ппнуде се припремају у складу са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда 
пбјављеним на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца и  у 
складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. 

Кпнкурсна дпкументација се преузима прекп Ппртала јавних набавки и 
интернет сајта Нарушипца www.zrenjaninheritage.com, закљушнп са истекпм 
рпка за ппднищеое ппнуда.  

3.2. ППДАЦИ П НАЧИНУ, МЕСТУ И РПКУ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

Ппнуде се ппднпсе у затвпрнпј кпверти са назнакпн – Ппнуда за ЈН БР 
03/2013- Извпђеое радпва на санацији дела фасаде цркве св Саве и 
Симеуна, у Српскпм Итебеју ( НЕ ПТВАРАТИ).  

Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте назнаши назив, адресу, телефпн и 
кпнтакт пспбу. 

Ппнуде се дпстављају путем ппщте или лишнп свакпг раднпг дана пд 9,00 дп 
13,00 шаспва, на адресу Нарушипца – Завпд за защтиту сппменика културе 
Зреоанин, Зреоанин, Трг др Зпрана Ђинђића 1. 

Крајои рпк за дпстављаое ппнуда је 30-ти дан пд дана пбјављиваоа 
ппзива за ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки и тп  дп 10,00  
часпва.  

Ппнуде кпје стигну ппсле рпка наведенпг у претхпднпм ставу сматраће се 
неблагпвременим. Неблагпвремене ппнуде се неће птварати и пп пкпншаоу 
ппступка птвараоа ће бити враћене ппнуђашу, са назнакпм да су ппднете 
неблагпврменп. 

3.3 МЕСТП, ДАН  И САТ ПТВАРАОА ППНУДЕ, ППДНПШЕОЕ ПУНПМПЋЈА 

Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити ппследоег дана рпка за ппднпщеое 
ппнуда, у 12,00 шаспва у прпстпријама Завпда за защтиту сппменика културе 
Зреоанин, Трг др Зпрана Ђинђића 1, Зреоанин, уз присуствп представника 
ппнуђаша. 
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Укпликп дан за  јавнп птвараое ппнуда падне у нерадни дан, јавнп птвараое 
ппнуда изврщиће се првпг нареднпг раднпг дана у 12. 00 шаспва. 

Представници ппнуђаша су дужни да, пре ппшетка птвараоа ппнуда, кпмисији 
за јавну набавку дпставе пунпмпћја за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда.  

Пунпмпћје се дпставља у писанпј фпрми и мпра бити заведенп кпд ппнуђаша, 
пверенп пешатпм и пптписанп пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша.  

3.4 РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ П ДЕДЕЛИ УГПВПРА 

Рпк за дпнпщеое пдлуке п дпдели угпвпра је 20 дана пд дана птвараоа 
ппнуда.  

3.5 ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПМЕ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Ппнуда и дпкази кпји се ппднпсе уз ппнуду мпрају бити састављени на 
српскпм језику.  

Ппступак се впди на српскпм језику.  

3.6 ППДАЦИ П ПБАВЕЗНПЈ САДРЖИНИ ППНУДЕ 

Пбавезну садржину ппнуде шине Пбразац ппнуде, сви дпкази ( Прилпзи), 
тражини кпнкурснпм дпкументацијпм кап и пппуоени, пптписани и пверени 
сви пбрасци из кпнкурсне дпкументације.                                                                          

 

3.7 ППСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ НАЧИНА САЧИОАВАОА ППНУДЕ И  

ПППУОАВАОА ПБРАЗАЦА 

Ппнуда мпра да садржи све дпказе тражене кпнкурснпм дпкументације. 

Дпкази мпгу бити у непвереним  фптпкппијама (псим када се у кпнкурснпј 

дпкументацији изришитп траже прпгинали). Изабрани ппнуђаш ће, у рпку кпји 

пдреди Нарушилац, а не дуже пд 5 дана пд дана пријема писанпг ппзива 

Нарушипца, дпставити тражени пригинал или пверену кппију  п испуоенпсти 

услпва из шлана 75. Закпна п јавним набавкама. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 

страницама: 
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- Извпд из регистра надлежнпг пргана 

Нарушилац задржава правп прпвере дпстављених дпказа пд стране ппнуђаша. 
Укпликп се тпм приликпм устанпви да кппија траженпг дпказа не пдгпвара у  

пптпуснпсти пригиналу тпг дпказа, ппнуда ће се пдбити кап неисправна. 

Ппнуђаш је дужан да, на нашин дефинисан кпнкурснпм дпкуемнтацијпм, 
пппуни, пвери пешатпм. 

Пбрасце Ппнуђаш  мпра пппунити шиткп, пднпснп дужан је уписати ппдатке у, 
за оих предвиђена празна ппља или запкружити већ дате елементе у 
пбрасцима, такп да пбрасци буду у пптпунпсти пппуоени, а садржај јасан и 
недвпсмислен. 

На свакпм пбрасцу кпнкурсне дпкументације је наведенп кп је дужан да 
пбразац пвери пешатпм и пптпище и тп: 

-Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, сваки пбразац 
мпра бити пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша; 

-  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, пбрасци 
кпји се пднпсе на ппдизвпђаша мпгу бити пверени и пптписани пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша или пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша; 

- Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пбрасци кпји се пднпсе на шлана 
групе мпгу бити пверени и пптписани пд стране пвлащћенпг лица, 
пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша или пвлащћенпг лица шлана група 
ппнуђаша. 

Пбрасци кпји су у кпнкретнпм слушају непримеоиви, ппнуђаш није у пбвези 
да пптписе, пвери и дпстави.  

 

3.8.ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 
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3.9 САМПСТАЛНП ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа сампсталнп. 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду, не мпже истпвременп да 

ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже 

ушествпати у вище заједнишких ппнуда.  

 

3.10  УСЛПВИ ЗА ППДИЗВПЂАЧА 

 

Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима. 

Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое набавке делимишнп 

ппверити ппдизвпђашу и да наведе у свпјпј ппнуди, прпценат укупне 

вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи 

пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. 
 

Укпликп ппнуђаш намерава да изврщеое набавке делимишнп ппвери 

ппдизвпђашу, дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр 

између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити 

наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш је дужан да за свакпг ппдизвпђаша дпстави дпказе п исуоенпсти 

услпва из шлана 75. став 1.ташка 1. дп 4. Закпна п јавним набавкама, а дпказ п 

испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка 5. пвпг закпна за деп набавке 

кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне 

вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75.став 

1. ташка 5.  пвпг закпна ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст прекп 

ппдизвпђаша кпјем је ппверип изврщеое тпг дела набавке.  

Ппнуђаш не мпже ангажпвати  кап ппдизпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, 

у супрптнпм нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути 

угпвпр, псим у слушају акп би раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп знатну 

щтету.  

Ппнуђаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, 

акп је на страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајна 
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несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоава све услпве пдређене за 

ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца.  

 

3.11 ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

 

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша кап заједнишку ппнуду. 

Сваки шлан из групе ппнуђаша мпра да испуни услпве и дпстави дпказе п 

испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка 1. дп 4. Закпна п јавним 

набавкама, а пстале услпве из шлана 75. закпна, испуоавају и дпказују 

заједнп. 

Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5. пвпг закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из 

групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке  за кпји је 

неппхпдна испуоенпст тпг услпва.  

Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе 

међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке. 

Пбавезни ппдаци кпје садржи пвај сппразум регулисани су шланпм 81. став 4. 

ташка 1-6 Закпна п јавним набавкама.  

 

3.12 НАЧИН, УСЛПВИ ПЛАЋАОА И ГАРАНТНИ РПК 

 

Аванс дп 10% вреднпсти ппнуде, и пп исппстављеним 20- дневним 

привременим ситуацијама и пкпншанпј систуацији, сашиоеним на пснпву 

пверене грађевинске коиге изведених радпва и јединих цена из ппнуде, и 

пптписаним пд стране струшнпг надзпра, уз важећу банкарску гаранцију за 

дпбрп изврщеое ппсла,  у рпку пд  10 дана пд дана пријема пверене 

ситуације. 

Минимални гарантни рпк за изведене радпве изнпси две гпдине рашунајући 

пд дана примппредаје радпва, псим акп је Правилникпм п минималним 

гарантним рпкпвима за ппједине врсте пвјеката пднпснп радпва ( „Сл. 

гласник РС“ бр 93/2011), другашије пдређенп. За уграђене  материјале важи  

гарантни рпк у складу са услпвима прпизвпђаша, кпји теше пд дана изврщене 

примппредаје радпва Кприснику. 
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3.13 РПК ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА 

 

Рпк за извпђеое радпва је минималнп 30 а  максималнп 60 календарских 

дана, oд увпђеоа у ппсап. 

 

3.14  ВАЛУТА И ЦЕНА 

 

Цена у ппнуду треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а и мпра 

бити фиксна.  

Цену је пптребнп изразити нумеришки и текстуалнп, при шему текстуалнп 

изражена цена има преднпст у слушају несагласнпсти. 

 

3.15 ФИНАНСИЈСКП ПБЕЗБЕЂЕОЕ 

 

Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђешем, 

пднпснп група ппнуђаша је у пбавези да уз ппнуду дпстави банкарску 

гаранцију за пзбиљнпст ппнуде и писмп п намерама банке за издаваое 

банкарске гаранције и тп: 

1. Банкарску гаранција за пзбиљнпст ппнуде- пригинал, у изнпсу пд 10% 

пд ппнуђене цене, са рпкпм важеоа 90 дана пд дана јавнпг птвараоа 

ппнуда, кпја мпра бити непппзива, без права на пригпвпр, безуслпвна и 

платива на први ппзив- пригинал- у кприст Завпда за защтиту сппменика 

културе Зреоанин. 

Нарушилац ће банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде активирати и у 

следећим слушајевима. 

а) акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши 

угпвпр п јавнпј набавци; 

б) акп изабрани ппнуђаш  у рпку пд 15 дана пд дана закљушеоа 

угпвпра не дпстави Нарушипцу банакарску гаранцију за дпбрп 

изврщеое ппсла и банкарску гаранцију за ппвраћај аванса;  
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2. Писмп п намерама банке за издаваое банкарске гаранције- пригинал 

кпје мпра бити непппзивп, без права на пригпвпр, беуслпвне и плативе на 

први ппзив и тп: 
                                     

а) Писмп п намерама банке за издаваое банкарске гаранације за 

ппвраћај аванса у изнпсу траженпг аванса са рпкпм важеоа дп 

кпнашнпг изврщеоа ппсла; 

б) Писмп п намерама банке за издаваое банкарске гаранције за дпбрп 

изврщеое ппсла у изнпсу пд 10% вреднпсти угпвпра и са рпкпм 

важеоа најмаое три дана дуже пд истека рпка за кпнашнп изврщеое 

ппсла; 

в)Писмп п намерама банке за издаваое банкарске гаранације за 

птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку у изнпсу пд 5%вреднпсти 

угпвпра и са истекпм важеоа 3 дана дужем  пд  угпвпренпг гарантнпг 

рпка. 

Наппмена: изнпси наведени у писму п намерама банке мпгу бити 
изражени нпминалнп или прпцентуалнп пд вреднпсти ппнуде, при 
шему узимати у пбзир укупну вреднпст ппнуде изражену у динарима са 
ПДВ-пм. 
Ппнуђаш шија ппнуда буде изабрана кап најппвпљнија дужан је да 
банакарску гаранцију за ппвраћај аванснпг плаћаоа и банакарску 
гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла дпстави Нарушипцу у рпку пд 15 
дана пд дана закљушеоа угпвпра. Банкарска гаранција за птклаоаое 
недпстатака у гарантпм рпку предаје се Кприснику у тренутку 
примппредаје радпва. 
 
3.16  ППВЕРЉИВИ ППДАЦИ 

 
Нарушилац је дужан да: 
1. Чува ппверљиве ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпји су 

ппсебним прпписима утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве 
ппнуђаш пзнашип у ппнуди; 

2. Пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду 
ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди; 
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3. Чува кап ппслпвну тајну имена ппнудипца и ппднпсилаца пријаве, 
кап и ппднете ппнуде, пднпснп пријаве, дп истека рпка предвиђенпг 
за птвараое ппнуда, пднпснп пријава. 

Цене и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену 
елемената критеријума и рангираое ппнуда, кап и дпкази п 
испуоенпсти услпва  из ппнуде неће се сматрати ппверљивим. 
 

3.17  ИЗМЕНА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Нарушилац мпже, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое 

ппнуда, да изврщи измену кпнкурсне дпкументације. 

Акп у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни 

кпнкурсну дпкументацију, Нарушилац ће без пдлагаоа и без накнаде те 

измене  или дппуне дпставити заинтереспваним лицима кпја су дпставила 

Пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације и тиме дпказала да су дп 

тпг тренутка преузела кпнкурсну дпкументацију. Нарушилац ће измене и 

дппуне кпнкурсне дпкументације пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на 

сајту www.zrenjaninheritage.com 

 

Ппнуде се припремају у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и изменама и 

дппунама кпнкурсне дпкументације. 

 

Измене и дппуне кпнкурсне дпкументације важиће самп укпликп су ушиоене 

у писанпј фпрми. Усмене изјаве или изјаве дате на билп кпји други нашин пд 

стране Нарушипца, неће ни у кпм ппгледу пбавезивати Нарушипца. 

 

У слушају измене или дппуне кпнкурсне дпкументације пд стране нарушипца 

щест или маое дана пре истека рпка за ппднпщое ппнуда, нарушилац ће 

прпдужити рпк за ппднпщеое ппнуда.  
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3.18 ИЗМЕНЕ И ППВЛАЧЕОЕ ППНУДА 

 

Ппнуђаш мпже да измени или ппвуше ппнуду писаним пбавещтеоем пре 

рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Свакп пбавещтеое п изменама или ппвлашеоу ппнуда се ппднпси у засебнпј, 

затвпренпј кпверти, на исти нашин на кпји се дпставља ппнуда, са назнакпн: 

„Измена ппнуда“ или „Ппвлашеое ппнуде“ за јавну набавку брпј  ЈН 03/2013- 

Завпд за защтиту сппменика културе Зреоанин- извпђеое радпва на пбнпви 

цркве св Саве и Симепна, Српски Итебеј ( НЕ ПТВАРАТИ). 

 

Ппнудаш је дужан да на пплеђини кпверте назнаши назив, адресу, телефпн и 

кпнтакт пспбу. 

Измене или ппвлашеое ппнуде се дпставља путем ппщте или лишнп свакпг 

раднпг дана пд 9,00 дп 13,00 шаспва, на адресу Нарушипца –Завпд за защтиту 

сппменика културе Зреоанин, Трг др Зпрана Ђинђића 1, Зреоанин. 

Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 

 

Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, цена мпра бити 

изражена у динарскпм изнпсу, а не у прпцентима. 

 

Нашин пбрашуна цене у слушају измене ппнуде крпз измену цене, врщиће се 
изменпм ппнуђене пснпвне цене линеарнпм кпрекцијпм јединишних цена 
свих ппзиција, у зависнпсти пд кпнашне укупне цене накпн изврщене измене 
ппнуде. 
 
3.19 ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ППДНЕТПЈ ППНУДИ 
 
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избели и 
правилнп ппнуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм. 
 
Нарушилац   мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изрщи исправку рашунских 
грещака упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншаоу ппступка 
птвараоа ппнуда узимајући кап релевантну цену пп јединици мере. 
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Прпверу рашунске ташнпсти ппнуда и грещеке, укпликп их буде, Нарушилац ће 
исправљати на следећи нашин: 

- Укпликп ппстпји разлика у изнпсу израженпм брпјем и слпвима, изнпс 
изражен слпвима сматраће се ташним; 

- Укпликп није ташан прпизвпд јединишне цене и кплишине, јединишна 
цене ће се сматрати ташнпм, псим у изнпсима кпји су дати паущалнп; 

- Укпликп цена за неку ппзицију није дата сматраће се да је вреднпст 
радпва на тпј ппзицији укљушена у вреднпст других радпва 

- Укпликп јединишна цена за неку ппзицију није дата, али јесте 
израшуната вреднпст  те ппзиције ће се израшунати кап кплишник 
вреднпсти те ппзиције и кплишине. 
 

 
 

3.20 ПБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                 
 
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису 
испуоени услпви за избпр најппвпљније ппнуде из шлана 107. ЗЈН. 
 
 Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и 
дпказивих разлпга кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа 
ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп 
услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм збпг 
шега се неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних 
щест месеци.  

 
3.21  ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА 

 
Ппнуђаш мпже, у писанпм пблику, тражити пд Нарушипца дпдатне 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем и ппднпщеоем 
ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. Пспба за 
кпнтакт  је   Гпрдана Стпин за 023/564-366,  свакпг раднпг дана пд 11,00-13,00 
шаспва. 
Нарушилац је дужан да у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, ппщаље 
пдгпвпр у писанпм пблику и да истпвременп ту инфпрмацију пбјави на 
Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.  
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Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа телефпнпм није 
дпзвпљенп. 
 
Ппнуђаши су дужни да се увере у све услпве градое, технишку дпкументацију, 

кап и да стекну кпмплетан увид у све инфпрмације кпје су неппхпдне за 

припрему ппнуде, на лпкацији на кпјпј ће се радови извпдити. У вези са 

пдређиваоем дана за пбилазак лпкације, пспба за кпнтакт је Драгана Шијак, 

тел. 023/564-366, у перипду пд 11,00 дп 13,00 шаспва. 

 

3.22  КПМУНИКАЦИЈА 

 

Кпмуникација се у ппступку јавне набавке и у вези са пбављаоем ппсла 

јавних набавки пдвија писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске 

ппщте или факспм.  

Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца 

или ппнуђаша путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила 

дпстављаое дужна је да пд друге стране захтева да на исти нашин пптврди 

пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна да и ушини када је тп 

неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое.  

 
3.23 РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ 

 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа 
ппнуде. 

 
3.24 ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДЕ, 
КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА И ППДИЗВПЂАЧА 

 
Нарушилац мпже писаним путем да захтева пд ппнуђаша дпдатна       
пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу 
ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид)кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвих 
ппдизвпђаша. 
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Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша,  да изврщи исправку рашунских 
грещака упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку  
птвараоа ппнуда.  
У слушају разлика јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунске грещке, нарушилац ће 
оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  
 
Акп нарушилац пцени да  ппнуда садржи неупбишајенп ниску цену, дужан је 
да пд ппнуђаша захтева детаљнп пбразлпжеое свих оених саставних делпва 
кпје сматра мерпдавним, а нарпшитп навпде у ппгледу екпнпмике градое, 
прпизвпдое или изабраних технишких рещеоа, у ппгледу изузетнп ппвпљних 
услпва кпји ппнуђашу стпје на распплагаоу за изврщеое угпвпра или у 
ппгледу пригиналних прпизвпда, услуга или радпва кпје ппнуђаш нуди.  
Неупбишајнп ниска цена у смислу пвпг закпна је ппнуђена цена кпја знашајнп 
пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и изазива сумоу у мпгућнпст 
изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима.  
  
3.25 УВИД У ДПКУМЕНТАЦИЈУ 
 
Ппнуђаш има правп на изврщи увид у дпкументацију п спрпведенпм ппступку 
јавне набавке ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п 
пбустави ппступка п шему мпже ппднети писмени захтев нарушипцу.  
Нарушилац је дужан да лице из претхпднпг става, пмпгући увид у 
дпкументацију и кппираое дпкументације из ппступка п трпщку ппднпсипца 
захтева, у рпку пд три  дана пд дана пријема писанпг захтева, уз пбавезу да 
защтити ппдатке у складу са шланпм 14. и 15. ЗЈН.  

 
  3.26 РЕЛЕВАНТНИ ДПКАЗ ПП РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГПВПРИМА  
             (      негативне референеце) 

 
Нарушилац мпже да пдбије ппнуду укпликп ппседује дпказ да ппнуђаш у 

претхпдне три гпдине  у ппступку јавне набавке: 

1. Ппступап супрптнп забрани из шлана 23. и 25. ЗЈН 

2. Ушинип ппвреду кпнкуренције 
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3. Дпставип неистините ппдатке у ппнуди  или без пправданих разлпга 

пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј набавци , накпн щтп му је угпвпр 

дпдељен 

4. Пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди 

пбавезап. 

Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ  кпји пптврђује да 

ппнуђаш није испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п 

јавним набавкама кпји  су се пднпсили  на исти  предмет јавне набавке, за 

перипд пд претхпдне три гпдине.  

 

Дпказ мпже бити: 

1. Правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг 

пргана 

2. Исправа п реализпванм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у 

ппступку јавне набавке или испуоеоа  угпвпрних пбавеза 

3. Извещтај надзпрнпг  пргана п изведеним радпвима кпји нису у 

складу са прпјектпм, пднпснп угпвпрпм 

4. Изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа пбавеза дата на нашин и 

ппд услпвима предвиђеним закпнпм кпјима се уређују пблигаципни 

пднпси 

5. Дпказ п наплати угпвпрне казне за слушај неиспуоеоа угпвпрне 

пбавезе или збпг кащоеоа у оенпм испуоеоу 

6. Дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица 

кпја нису пзнашена у ппнуди  кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви 

групе 

7. Нарушилац ће захтевати дпдатнп пбезбеђеое  испуоеоа угпвпрних  

пбавеза  укпликп предмет јавне набавке није истпврстан предмету  

за кпји је ппнуђаш дпбип негативну референцу, у вреднпсти не већпј 

пд 15% пд ппнуђене цене.  

Акп је предмет јавне набавке  истпврстан предмету за кпји је ппнуђаш дпбип 

негативну референцу, нарушилац ће ппнуду ппнуђаша кпји је на списку 

негативних референци пдбити кап неприхватљиву.  
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3.27  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ 

 

Критеријум за пцеоиваое ппнуде је најнижа ппнуђена цена. 

У ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм 

Нарушилац ће избпр најппвпљније ппнуде изврщити на тај нашин щтп ће 

изабрати ппнуду ппнуђаша кпји је тражип маои изнпс аванса. 

У ситуацији када два или вище ппнуђаша кпји су ппнудили исту цену траже 

исти изнпс аванса, Нарушилац ће избпр најппвпљније ппнуде изврщити на тај 

нашин щтп ће изабрати ппнуду ппнуђаша кпји је у претхпдне три гпдине 

пстварип већи ппслпвни прихпд. 

3.28  ЗАХТЕВ  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА  ППНУЂАЧА 

 

Захтев за защтиту права ппднпси се Нарушипцу неппсреднп или ппщтпм 
преппрушенп са ппвратницпм, а мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне 
набавке, прптив сваке радое Нарушипца, уз уплату таксе на рашун бр  840-
742221843-57. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа садржина јавнпг ппзива или 
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим укпликп је примљен 
пд стране Нарушипца пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде без пбзира на 
нашин дпстављаоа. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пдлуке п пбустави ппступка,  рпк 
за ппднпщеое захтева за защтиту права је десет  дана пд дана пријема 
пдлуке. 
На  дпстављеое захтева за защтиту права схпднп се примеоују пдредбе п 
нашину дпстављаоа пдлука из шлана 108. ст 6. дп 9. ЗЈН. 
Акп  је у истпм ппступку  јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту 
правп пд стране истпг ппднпсипца, у тпм захтеву се мпгу  пспправати радое 
нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати прликпм 
ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац ће пбавестити све ушеснике у 
ппступку јавне набавке, пднпснп пбјавити пбавещтеое п ппднетпм захтеву на 
Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема  
захтева за защтиту права.  
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3.29 РПК ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
 
Нарушилац ће ппзвати ппнуђаша шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија да 
приступи закљушеоу угпвпра у рпку пд 8 дана пд дана када се стекну 
закпнски услпви. 
У слушају да ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбија да 
закљуши угпвпр, нарушилац мпже закљушити угпвпр са првим следећим 
најппвпљнијим ппнуђашем. 
 
3.30. ТРПШКПВИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 
 
У пбрасцу трпщкпви припреме ппнуде мпгу бити  приказани трпщкпви 
израде узпрака или мпдела,  акп су израђени у складу са техниким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпви прибављаоа средстава 
пбезбеђеоа.  
Нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрака или 
мпдела пднпснп трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа  ппд услпвпм 
да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппмнуди и да је ппступак 
пбустављен из разлпга кпји  су на страни нарушипца из шлана 88. ЗЈН. 
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Пбразац 1 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

Ппщти ппдаци п Ппнуђашу: 

Назив и седищте:____________________________________________________ 

Матишни брпј:______________  ПИБ ___________________________________ 

Пспба за кпнтакт:___________________________________________________ 

На пснпву пбјављенпг јавнпг ппзива за дпделу угпвпра за јавну набавку брпј 

ЈН 03/2013- извпђеое радпва цркве св Саве и Симеуна, Српски Итебеј, 

дпстављамп 

ППНУДУ бр.________  пд ___.____._____. гпдине 

 

Да квалитетнп изврщимп све радпве у складу са наведеним услпвима из 

кпнкурсне дпкументације, ппщтујући све важеће прпписе и стандарде, на 

нашин: 

А)сампсталнп      б)заједнишка ппнуда       ц) са ппдизвпђашем 

1. 

Укупна вреднпст ппнуде изражена у 

динарима без ПДВ 

 

Слпвима: 

ПДВ                  % 

Укупна вреднпст ппнуде изражена у 

динарима са ПДВ-пм 

 

Слпвима  
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2.Рпк заврщетка радпва ______ календарских дана пд дана увпђеоа у ппсап. 

3. Нудимп гарантни рпк за све радпве у трајаоу пд ____ гпдина, пд дана 

примппредаје радпва, ( не краћи пд 2 гпдине) псим акп је Правилникпм п 

минималним гарантним рпкпвима за ппједине врсте пбјеката пднпснп 

радпва ( „Сл. гласник РС“ 93/2011), другашије пдређенп. 

4. За изврщеое јавне набавке ангажујемп ____ ппдизвпђаша (уписати брпј 

ппдизвпђаша). 

5. Уз ппнуду прилажемп прилпге и дпказе тражене кпнкурснпм 

дпкументацијпм. 

6. Важнпст ппнуде изнпси ____ дана  пд дана птвараоа ппнуде ( не краћи пд 

60 дана). 

7. Нашин плаћаоа. 

А) аванс ________ % - највище 10% 

Б) без аванса 

 

 

Датум:__________                                               Пптпис пвлащћенпг лица 

                                             ____________________________ 

 

                           М.П 
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4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВП ЗА ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ 

УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ 

Ппнуда треба да садржи све дпказе (прилпге) и пбрасце дефинисане 

кпнкурснпм дпкументацијпм. 

 

Правп ушещћа имају сва заинтереспвана лица, кпја испуоавају пбавезне 

услпве за ушещће у ппступку јавне набавке, у складу са шланпм 75. ЗЈН. 

Испуоенпст услпва из шлана 75. ЗЈН, ппнуђаш дпказује дпстављаоем дпказа 

уз ппнуду из шлана 77. ЗЈН, кпји мпгу бити у непвереним фптпкппијама  и у 

свему у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм.  

 

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша кап заједнишку ппнуду.Сваки шлан из 

групе ппнуђаша мпра да испуни услпве и дпстави дпказе п испуоенпсти 

услпва из шлана 75. став 1 . ташка 1-4 ЗЈН, а дпдатне  услпве  испуоавају и 

дпказују заједнп. 

Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5.  ЗЈН дужан је да испуни ппнуђаш  из групе 

ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна 

испуоенпст тпг услпва. 

У слушају да наступа са ппдизвпђашима, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше 

дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ташка 1-4 

ЗЈН, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка 5., за деп 

набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија је вреднпст не већа пд 10% 

укупне вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 

75.став 1. ташка 5. ЗЈН ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп 

ппдизвпђаша кпјем је ппверип изврщеое тпг дела набавке.  
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4.1  ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ И ДПКАЗИВАОЕ       

                                   ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА 
 

 Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва из шл. 75. ЗЈН 

дпстављаоем следећих дпказа из ппнуде: 

 

1.  Да је регистрпван кпд 
надлежнпг пргана, 
пднпснп  уписан у 
пдгпварајући регистар 

Извпд из Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг пргана 
ПРИЛПГ БР.1 

2. Да пн и оегпв закпнски 
заступник  није псуђиван 
за некп пд кривишних 
дела  кап шлан 
прганизпване 
криминалне групе, да 
није псуђиван за 
кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела 
прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа 
или  даваоа мита, 
кривишнп делп преваре 

Извпд из казнене евиденције, пднпснп 
увереое надлежнпг суда и надлежне 
пплицијске упрве МУП да ппнуђаш и 
оегпв закпнски заступник није псуђиван 
за некп пд  кривишних  дела кап шлан 
прганизпване кривишне групе, да није 
псуђиван за некп пд кривишних дела 
прптив привреде, кривишних дела 
прптив защтите живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре 
Наппмена: пвај дпказ не мпже бити 
старији пд два месеца пре птвараоа 
ппнуда  
ПРИЛПГ 2. 

3. Да му није изрешена мера 
забране пбављаое 
делатнпсти, кпја је на 
снази у време 
пбјављиваоа пднпснп  
слаоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда 

Пптврда Привреднпг суда и 
Прекрщајнпг суда да му није изрешена 
мера забране  пбављаоа делатнпсти 
Наппмена: дпказ не мпже бити старији 
пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
пднпснп мпра бити издат накпн 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое 
ппнуда 
ПРИЛПГ 3. 
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4. Да је измирип  
дпспеле ппрезе и друге 
јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике 
Србије или стране државе 
када има седищте на 
оенпј теритприји 

Пптврда Ппреске управе Министарства 
финансија Републике Србије п 
измиреним ппрезима и дппринпсима и 
Пптврда лпкалне сампуправе – управе 
јавних прихпда п измиреним ппрезима 
и дппринпсима, Пптврда не мпже бити 
издата у друге сврхе псим за пптребе 
ушещћа на тендеру. 
Наппмена: дпказ не мпже бити старији 
пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
ПРИЛПГ  БР.4 

   

 

4.2 ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Дпдатни услпви кпје ппнуђач мпра да испун биланс стаоа и бланс 

успеха за претхпдне гпдине 
 

 услпв дпказ 

1.  Да распплаже неппхпдним 
финансијским капацитетм, 
пднпснп да је у претхпдне три 
пбрашунске гпдине  ( 2010,2011, 
2012) пстварип прихпд  у 
минималнпм изнпсу пд 
12.000.000 динара укупнп са 
ПДВ-пм 

Извещтај п бпнитету за  јавне 
набавке  ( пбразац БПБ-ЈН) 
кпји издаје АПР, кпји мпра да 
садржи:  статусне ппдатке 
ппнуђаша,  сажети биланс 
успеха за ппследое три 
гпдине . Укпликп  у пбрасцу 
БПН- ЈН нису дпступни 
ппдаци за 2012. гпд.,  
ппнуђаш је у пбавези да 
дпстави биланс стаоа и упеха 
за  2012. гпд.  
ПРИЛПГ  БР 5.  

2.  Да распплаже неппхпдним 
ппслпвним капацитетпм пднпснп 
да је у ппследое  3 пбрашунске 
гпдине  ( 2010. 2011. 2012) 

 Списак изведених  
грађевинских радпва на 
рекпнстукцији, санацији и 
адаптацији верских пбјеката 
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пстварип ппслпвни прихпд пп 
пснпву изведених грађевинских 
и грађевинскп занатских радпва 
на рекпнструкцији , санацији  
верских пбјеката  у изнпсу пд 
6.000.000,00 динара са ПДВ-а, пд 
шега најмаое један ппсап у 
минималнпм изнпсу пд 
4.000.000,00 динара са ПДВ-пм 

у ппследое три гпдине ,у 
укупнпм изнпсу пд 
6.000.000,00 динара са ПДВ-
а,  уз пптврде издате и 
пптписане пд стране 
нарушилаца и угпвпре п 
извпђеоу радпва, а најмаое 
један ппсап у минималнпм 
изнпсу пд 4.000.000,00 
динара са ПДВ-пм, ппнуђаш је 
пбавезан да уз угпвпр и 
пптврду п изведеним 
радпвима дпстави и 
пкпншану ситуацију. 
Наппмена: Пптврда 
нарушипца п реализацији 
закљушених угпвпра мпгу 
бити на пригиналнпм 
пбрасцу, кпји је деп 
кпнкурсне дпкументације,  
или издате пд стране других 
нарушипца на оихпвим 
пбрасцима, при шему такве 
пптврде мпрају да садрже 
све елементе кпје садржи 
пбразац из кпнкурсне 
дпкументације: 

- Назив и адреса 
нарушипца 

- Назив и адреса 
ппнуђаша 

- Пблик наступаоа за 
радпве за кпје се 
издаје пптврда 

- Изјава да су радпви за 
пптребе  тпг нарушипца 
изврщене квалитетнп и 
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у угпвпренпм рпку 
- Врста радпва 
- Угпвпрена вреднпст  
- Брпј и датум угпвпра 
- Изјава да се пптврда 

издаје ради ушещћа на 
тендеру и у друге сврхе 
се не мпже кпристити 

- Кпнтакт пспба 
нарушипца и телефпн 

- Пптпис пвлащћенпг 
лица и пешат нарушипца 
ПРИЛПГ БР 6.   

3. Да распплаже дпвпљним 
кадрпвским капацитетпм: да има 
најмајое 6 заппслених пд кпјих 
је један диплпмирани инжеоер 
технишке струке са лиценцпм 
пдгпвпрнпг извпђаша 

ПППД пбразац кпјим ппнуђаш 
дпказује да распплаже са 
минимум 6 заппслених 
радника пд кпјих 1 заппслени 
мпра бити инжеоер технишке 
струке са лиценцпм за 
пдгпвпрнпг извпђаша радпва. 
За инжеоера треба 
дпставити  дпказ кпјим се на 
несумоив нашин дпказује да 
је исти заппслен кпд 
ппнуђаша  и да ппседује 
зваое диплпмирани 
инжеоер технишке струке ( 
фптпкппија радне коижице и 
М3А или пдруги 
пдгпварајући пбразац. ПППД 
пбразац треба да буде 
пверен у месецу кпји 
претхпди месецу у кпме је 
пбјављен јавни ппзив, или 
касније ( фптпкппија) 
ПРИЛПГ БР 7 
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4 Да планирани пдгпвпрни 
извпђаш радпва  кпји ће 
рещеоем бити  именпван за 
извпђеое радпва у предметнпј 
јавнпј набавци ппседује лишну 
лиценцу: 

- 400 или  
- 401 

Кппија лишних лицени ( 400 
или 401) издатих пд 
Инжеоерске кпмпре Србије 
заједнп са дпказпм п раднпм 
статусу. Дпказ п раднпм 
ангажпваоу(  фптпкппија 
радне коижице, угпвпр п 
делу ,укпликп у угпвпру није 
наведена пва јавна набавка, 
угпвпр је пптребнп 
анексирати). 
ПРИЛПГ БР.8 

5. Да распплаже дпвпљним 
технишким капацитетпм пднпснп 
да ппседује следећу технишку 
ппрему: 

- Теренскп впзилп   кпмада 1 
- Цевасту скелу  600м2 

 

Дпказ да ппнуђаш распплаже 
траженпм технишкпм 
ппремпм: 

- За средста набављена  
дп 31.12.2012. – 
ппписна листа или  
аналитишка картица 
пснпвних средстава, на 
кпјима ће марктерпм 
бити пзнашена тражена 
технишка ппрема 

- За средства нaбављена 
пд 1.1.2013.гпд.  рашун 
и птпремницу 

- Технишка ппремљенпст  
ппнуђаша мпже се 
дпказати и угпвпрпм п 
закупу са ппписаним 
листпм закуппдавца на 
кпјпј ће маркерпм бити 
пзнашена закупљена 
технишка ппрема и 
угпвпрпм п лизингу. 

- За мптпрнп впзилп 



  

 

28 

 

дпставити фптпкппију 
сапбраћајне дпзвпле и 
пшитану сапбраћајну 
дпзвплу. 
ПРИЛПГ  БР 9 

6. Ппнуђаш кпји наступа 
сампсталнп, ппнуђаш кпји 
наступа са ппдизвпђашима, 
пднпснп група ппнуђаша је у 
пбавези да уз ппнуду дпстави 
банкарску гаранацију за 
пзбиљнпст ппнуде и писма п 
намерама банке за издавое 
банкарске гаранције и тп: 

 

 - Банкарску гаранцију за  
пзбиљнпст ппнуде 

ПРИЛПГ 10 

 - Писмп п намерама банке 
за издаваое банакарске 
гаранције за ппвраћај 
аванса 

ПРИЛПГ БР 11 

 -Писмп п намарама банке  за 
издаваое банкарске гаранције за 
дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу 
пд 10% вреднпсти угпвпра 

ПРИЛПГ БР 12 

 - Писмп п намерама банке 
за издаваое  банкарске 
гаранције за птклаоаое 
грещака у гарантнпм рпку у 
изнпсу пд 5% пд вреднпсти 
угпвпра  

ПРИЛПГ БР 13 

 - Фптпкппија пбрасца 
пверених пптписа лица 
пвлащћених за заступаое 
(ПП пбразац) 

- Укпликп ппнуду пптписује 
лице кпје није наведенп у 

ПРИЛПГ БР 14 
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ПП пбрасцу, дпставити 
дпгпварајуће пвлащћеое. 

 У слушају заједнишке ппнуде – 
Сппразум кпјим се  ппнуђаши из 
групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на 
изврщеое јавне набавке. 

ПРИЛПГ БР 15 

 

4.3. ПБРАСЦИ 
 

Р.Б. НАЗИВ ПБРАСЦА БРПЈ ПБРАСЦА 

1. Пбразац ппнуде Пбразац бр 1 

2. Ппшти ппдаци п ппнуђачу Пбразац бр 2 

3. Ппшти ппдаци п члану групе 

ппнуђача 

Пбразац бр 3 

4. Oбразац за пцену испуоенпсти 

услпва ппнуђача кпји наступа 

сампсталнп/ члан групе ппнуђача 

Пбразац бр 4 

4а.  Пбразац за пцену испуоенпсти 

услпва ппдизвпђача 

Пбразац бр 4а 

5. Изјава чланпва групе кпји ппднпсе 

заједничку ппнуду 

Пбразац бр 5 

6. Изјава ппнуђача да не наступа са 

ппдизвпђачем 

Пбразац бр 6 

6а. Изјава п ангажпваоу ппдизвпђача Пбразац бр 6а 

7. Ппшти ппдаци п ппдизвпђачу Пбразац бр 7 

8. Изјава п ппсети лпкацији Пбразац бр 8 
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9. Изјава п пдгпвпрнпм извпђачу, кпји 

ће решеоем бити именпван за 

извпђеое радпва у предметнпј 

јавнпј набавци 

Пбразац бр 9 

10. Списак изведених грађевинских и 

грађевинскп занатских радпва на 

верским пбјектима у ппследое три 

гпдине ( 2010, 2011 и 2012) у 

укупнпм изнпсу пд 6.000.000, 00 

динара са ПДВ-пм , пд чега је 

најмаое један у минималнпм 

изнпсу пд 4.000.000,00 динара са 

ПДВ-пм.   

Пбразац бр 10 

11. Пптврда п реализацији закључених 

угпвпра 

Пбразац бр 11 

12. Изјава п распплпживпсти технике 

ппреме 

Пбразац бр 12 

13. Мпдел Угпвпра Пбразац бр 13 

14. Предмер и предрачун Пбразац бр 14 

15. Динамички план Пбразац бр 15 

16. Пбразац трпшкпва припреме 

ппнуде 

Пбразац бр 16 

17. Изјава п независнпј ппнуди Пбразац бр 17 

18. Изјава ппнуђача п ппштпваоу 

важећих прпписа п заштити на 

раду, заппшљаваоу и услпвима 

рада, заштити живптне средине 

Пбразац  бр 18 
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Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 5 дана пд 

дана настанка прпмене у билп кпјем пд ппдатака у ппгледу дпказа 

прилпжених уз ппнуду, п тпј прпмени писменп пбавести Нарушипца и 

да је дпкументује на прпписани нашин. 

 

Наппмена: 

Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним 

кппијама, а нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, 

захтевати пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја кпмисије за 

јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал 

или пверену кппију свих или ппјединих дпказа. 

Ппнуђаш кпме је нарушилац дпделип угпвпр је у пбавези да у рпку пд 15 

дана пд дана закљушеоа угпвпра дпстави детаљан динамишки план 

кпји мпра садржати следеће ппзиције, прва: припрема и фпрмираое 

градилищта и ппследоа. Птклаоаое недпстатака.  Детаљан динамишки 

план дпставтити у щест примерака, пп два за сваку угпвпрену страну.  
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Пбразац 2. 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

1. Кпји наступа сампсталнп 

2. Кпји наступа са ппдизпвпђашима 

3. Пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша 

(запкружити) 

Назив ппнуђаша  

Седищте и адреса ппнуђаша  

Пдгпвпрнп лице – директпр  

Пспба за кпнтакт  

Телефпн  

Телефакс  

E- mail  

Текући рашун предузећа и банка  

Матишни брпј ппнуђаша  

ПИБ  

ПДВ брпј  

 

Датум: ________________              Име и презиме пвлащћенпг лица 

                                               _________________________________ 

                                           Пптпис пвлащћенпг лица 

                                       _________________________________ 

М.П 

               Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђа. 



  

 

33 

 

Пбразац 3. 

 

ППШТИ ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 

Назив шлана групе ппнуђаша  

Седищте и адреса шлана групе Ппнуђаша  

Пдгпвпрнп лице шлана- директпр  

Пспба за кпнтакт  

Телефпн  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рашун предузећа и банка  

Матишни брпј ппнуђаша  

ПИБ  

ПДВ брпј  

Датум:_______________ Пптпис пвлащћенпг лица 

                  ________________________ 

    М.П 

Пбразац кппирати у пптребнпм брпју пимерака за свакпг шлана групе ппдизвпђаша. 

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице шлана групе ппнуђаша или 

пвлащћенп лице шлана групе.  
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Пбразац бр.4 

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ  ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА 

А) Ппнуђаша кпји наступа сампсталнп 

Б)Члана групе ппнуђаша 

(запкружити) 

 

(назив и седищте ппнуђаша/шлана групе ппнуђаша) 

При састављаоу ппнуде у пптпунпсти самп ппщтпвали услпве Нарушипца, уппзнати 

смп са свим услпвима Нарушипца и с тим у вези прилажемп следеће дпказе 

(прилпге) и пбрасце п испуоенпсти пбавезних услпва: 

Бр. прилпга Дпкумент Прилпг 

Прилпг бр. 1 Извпд из Агенције  
привредне регистре, 
пднпснп извпд из 
регистра надлежнпг 
пргана 

да не 

Прилпг бр.2 Увереое надлежнпг 
суда и надлежне 
пплицијске управе 
МУП-а 

да не 

Прилпг бр.3 Пптврда Привреднпг 
суда и  
Пптврда Прекрщајнпг 
суда 

да 
 
да 

не 
 
не 

Прилпг бр.4 Пптврда Ппреске 
управе Министарсва 
финансија п 
измиреним ппрезима 
и дппринпсима и  
Пптврда јединице 
лпклане 
сампуправе_Управе 
јавних прихпда п 
измиреним ппрезима 
и дппринпсима или 

да 
 
 
 
да 

не 
 
 
 
не 
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пптврда да се ппнуђаш 
налази у ппступку 
приватизације 
 

Прилпг бр.5 Извештај п бпнитету 
за јавне набаке-
пбразац БПН_ЈН.  
 

да не 

Прилпг бр. 6 Пптврде п извпђеоу 
грађевинских и 
грађевинскп занатских 
радпва на верским 
пбјектима у укупнпм 
изнпсу пд 6.000.000,00 
динара саПДВ-а, а за 
најмаое један ппсап у 
вреднпсти пд 
најамаое 4.000.000,00 
динара са ПДВ-а уз 
пптврду и угпвпр и  
пкпншану ситуацију 

да не 

 
Прилпг бр.7 

ПППД пбразац пверен 
у месецу кпји 
претхпди месецу у 
кпме је пбјављен 
јавни ппзив или 
касније, 
- за инжеоера кпји 
није у раднпм пднпсу-
угпвпр п раду или 
други угпвпр п 
ангажпваоу за 
предметну јавну 
набавку 

да не 

Прилпг бр.8 Фптпкппија лишне 
лиценце: 
-401 или 400 
Дпказ п нашину 
ангажпваоа 

да 
 
да 

не 
 
не 

Прилпг бр.9 Дпказ п распплпживпј 
технишкпј ппреми: 

- Цеваста скела 
600м2 

да 
 
 
да 

не 
 
 
не 
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- Теренскп 
впзилп, jеднп 

Прилпг бр.10 
 
 
 

Банкарска гаранција 
за пзбиљнпст ппнуде у 
изнпсу пд 10% 
вреднпсти ппнуђене 
цене. 

да 
 
 
 

не 
 
 
 

Прилпг бр 11. 
 

Писмп п намерама за 
издаваое банкарске 
гаранције за дпбрп 
изврщеое ппсла у 
изнпсу пд 10% пд 
вреднпсти угпвпра 

да не 

Прилпг бр 12. Писмп п намерама 
банке за издаваое 
банкарске гаранције 
за дпбрп изврщеое 
ппсла у изнпсу пд 10% 
вреднпсти угпвпра са 
рпкпм 3 дана дужим 
пд рпка за кпнашнп 
изврщеое ппсла 

да не 

Прилпг бр 13. Писмп п намерама 
 банке за издаваое 
банкарске гаранције 
за птклаоаое 
недпстатапка у 
гарантнпм рпку 

да не 

Прилог бр 14. Фотокопија обрасца 
оверених потписа лица 
овлашћених за 
заступање(ОП) образац 
Прилог бр.11 

да не 

Пбразац бр.1 Пбразац ппнуде 
 

да не 
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Пбразац бр 2 Ппщти ппдаци п 
ппнуђашу 

да не 

Пбразац бр.3 Ппщти ппдаци п шлану 
групе ппнуђаша 

да не 

Пбразац бр.4 Пбразац за пцену 
испуоенпсти услпва 
ппнуђаша кпји наступа 
сампсталнп/шлана 
групе ппнуђаша 
 
 

да не 

Пбразац бр.4а Пбразац за пцену 
испуоенпсти услпва 
ппдизвпђаша 

да не 

Пбразац бр.5 Изјава шланпва групе 
кпји ппднпси 
заједнишку ппнуду 

да не 

Пбразац бр.6 Изјава ппнуђаша да не 
наступа са 
ппдизвпђашима 

да не 

Пбразац бр. 6а Изјава п ангажпваоу 
ппдизвпђаша 
 

да не 

Пбразац бр.7 Ппщти ппдаци п 
ппдизпвђашу 

да не 

Пбразац бр.8 Изјава п ппсети 
лпкације 

да не 

Пбразац бр.9 Изјава п пдгпвпрнпм 
извпђашу, кпји ће 
рещеоем бити 
именпван за 
извпђеое радпва у 
јавнпј набавци 

да не 

Пбразац бр.10 Списак изведених 
радпва 
 

да не 
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Пбразац бр. 11 Пптврда п 
реализацији 
закљушених угпвпра 

да не 

Пбразац бр.12 Изјава п 
распплпживпсти 
технишке ппреме 

да не 

Пбразац бр.13 Мпдел угпвпра да не 

Пбразац бр.14 Предмер и предрашун да не 

Пбразац бр. 15 Динамишки план 
изврщеоа предметне 
набавке 

да не 

Пбразац бр. 16 Пбразац трпщкпва 
ппнуде 

да не 

Пбразац бр.17 Изјава п независнпј 
ппнуди 

да не 

Пбразац бр. 18 Изјава ппнуђаша п 
ппщтпваоу важећих 
прпписа п защтити на 
раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, 
защтити живптне 
средине 

да не 

Датум:____________                                                           Пптпис пвлащћенпг   

         лица 

                                           __________________________ 

 

М.П 

 

 

Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша. 

Пбразац пптписује и пверева пвлащћенп лице ппнуђаша кпји наступа сампсталнп, а 

у  слушају групе ппнуђаша пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице 

пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша или пвлащћенп лице шлана групе. 
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Пбразац бр.4а 
ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ППДИЗВПЂАЧА 

             (назив и седищте ппнуђаша/шлана групе ппнуђаша 
 

При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппщтпвали услпве 
нарушипца, уппзнати смп са свим услпвима Нарушипца и стим у вези 
прилажемп следеће дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва: 
Бр. прилпга Дпкумент Прилпг уз ппнуду 

Прилпг бр.1 Извпд из Агенције за 
привредне регистре, 
пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг пргана 

да не 

Прилпг бр.2 Увереое надлежнпг суда и 
надлежне пплицијске 
управе МУП-а 

да не 

Прилпг бр.3 Пптврда Привреднпг суда 
и Прекрщајнпг пргана 

 
да 
да 

 
не 
не 

Прилпг бр.4 Пптврда-Ппреске управе 
Министарства финансија 
РС п измиреним ппрезима 
и дппринпсима и Пптврда 
јединице лпкалне 
сампуправеУправе јавних 
прихпда п измиреним 
ппрезима и дппринпсима 
или пптврда да се ппнуђаш 
налази у ппступку 
приватизације 

да 
 
 
 
 
да 
 

не 
 
 
 
 
не 

 

Датум__________________                              Пптпис пвлащћенпг лица  

                                         ______________________________ 

     М.П 

Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за ппдизвпђаше укпликп ппнуђаш наступа 
са ппдизвпђашима. 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша или пвлащћенп лице 
ппдизвпђаша. 
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Пбразац бр.5 

ИЗЈАВА ЧЛАНПВА ГРУПЕ КПЈИ ППДНПСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

Изјављујемп да наступамп кап група ппнуђаша у птвпренпм ппступку за јавну 

набавку брпј 03/2013- Извпђеое радпва на пбнпви цркве св. Саве и Симепна 

Пвлащћујемп шлана групе __________________________________________ 

Да у име и за рашун псталих шланпва групе иступа пред Нарушипцем. 

Пун назив и седищте, 
адреса шлана групе 

Врста радпва кпје ће 
извпдити шлан групе 

Пптпис пдгпвпрнпг лица 
и пешат шлана групе 

Пвлащћени шлан:  Пптпис  пдгпвпрнпг 
лица: 
 
               М.П 

Члан групе:  Пптпис пвлащћенпг 
лица: 
 
             М.П 

Члан групе:    Пптпис пвлащћенпг 
лица: 
 
            М.П 

Члан групе:  Пптпис пвлащћенпг 
лица: 
 
        М.П 
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Пбразац бр.6 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧИМА 

 

Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у ппнуди 

за јавну набавку брпј 03/2013- Извпђеое радпва на пбнпви цркве св. Саве и 

Симепна, изјављујемп да не наступамп са ппдизпвпђашима. 

 

 

Датум.____________________ 

 

 

                     Пптпис пвлащћенпг лица 

     М.П       _______________________ 

 

 

 

 

 

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
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Пбразац бр. 6а 

ИЗЈАВА П АНГАЖПВАОУ ППДИЗВПЂАЧА 

              (СПИСАК ППДИЗПЂАЧА КПЈЕ ЈЕ ППНУЂАЧ УКЉУЧИП У ППНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке, ангажпваћемп следеће ппдизвпђаше: 

Назив ппдизвпђаша Ппзиције радпва кпје извпди 

  

  

  

  

 

 

                                 

Датум:_______________            Пптпис пвлащћенпг лица 

       ______________________ 

     М.П 

 

 

 

Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за ппдизвпђаше укпликп ппнуђаш наступа 

са ппдизвпђашима. 

Пбразац пптписује и пверава плащћенп лице ппнуђаша или пвлащћенп лице ппдизвпђаша. 
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Пбразац бр.7 

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 

Назив ппдизвпђаша  

Наслпв и седищте ппдизвпђаша  

Пспба за кпнтакт  

Телефпн и факс  

Е-mail  

Текући рашун ппдизвпђаша  

Матишни брпј ппдизвпђаша  

ПИБ ппдизвпђаша  

Пдгпвпрнп лице- директпр  

 

Датум:________________                     Пптпис пвлащћенпг лица 

       ______________________ 

  

                           М.П 

 

Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака  за ппдизвпђаше укпликп ппнуђаш 

наступа са ппдизпђашима. 

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша или пвлащћенп лице 

ппдизвпђаша. 
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Пбразац бр.8 

 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ППСЕТИ ЛПКАЦИЈЕ 

 

 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да смп 

ппсетили лпкацију кпја је предмет јавне набавке и стекли увид у све 

инфпрмације кпје су неппхпдне за припрему ппнуде. Такпђе изјављујемп да 

смп уппзнати  са свим услпвима градое и да пни, сада видљиви, не мпгу 

бити пснпв билп какве накнадне прпмене у цени. 

 

Датум___________________      Пптпис пвлащћенпг лице 

       _______________________ 

     М.П 

 

 

 

 

 

 

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице укпикп наступа сампсталнп или са 

ппдизвпђашима. 

Укпликп наступа у групи, пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице пвлащћенпг шлана 

групе ппнуђаша или пвлащћенп лице шлана групе. 
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Пбразац бр. 9 

ИЗЈАВА П ПДГПВПРНПМ ИЗВПЂАЧУ, КПЈИ ЋЕ РЕШЕОЕМ БИТИ ИМЕНПВАН 

ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА У ЈАВНПЈ НАБАВЦИ БРПЈ 03/2013 

Пвим пптврђујемп да ће дпле наведени извпђаши радпва бити распплпживи 

у перипду изврщеоа угпвпра  за извпђеое радпва на пбнпви цркве св. Саве и 

Симепна 

бр Име и презиме Брпј 

лиценце 

Назив 

привреднпг 

субјекта кпји 

ангажује 

пдгпвпрнпг 

извпђаша 

Пснпв ангажпваоа: 

1. Заппслен кпд 

ппнуђаша 

2. Ангажпван 

угпвпрпм 

1.     

2.     

3.     

 

Датум_________________         Пптпис пвлащћенпг лица 

       _____________________________ 

     М.П 

Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп 

лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима. Укпликп наступа у 

групи, пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша 

или пвлаћщћенп лице шлана групе. 

Наппмена: Ппследоу кплпну „пснпв ангажпваоа“ пппунити такп, щтп се за заппслене 

унпси брпј 1, а за ангажпваое угпвпрпм брпј 2. 
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Пбразац бр.10 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДПВА 

 

Нарушилац Перипд извпђеоа 

радпва 

Врста радпва Вреднпст 

изведених радпва 

(без пдв-а) 

    

    

    

    

    

Укупнп изведени радпви без пдв-а  

 

Датум:_______________      Пптпис пвлащћенпг лица 

       ________________________ 

     М.П 

 

 

Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппдизпђаша. 

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша или 

пвлащћенп лице шлана групе. 
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Пбразац бр.11 

ППТВРДА П РЕАЛИЗАЦИЈИ УГПВПРА 

Назив нарушипца:_____________________________________ 

Адреса:______________________________________________ 

Пвим пптврђијемп да је предузеће 
______________________________________________________ из  

______________________________________________________. 

(написати пблик наступаоа:сампсталнп,шлан групе,пвлащћени шлан, 
ппдизпђаш) 

За пптребе Нарушипца 

___________________________________________________, 

Квалитетнп и у угпвпренпм рпку извелп радпве 

(навести врсту радпва) 

У вреднпсти пд _____________________ динара без ПДВ-а, 

Пднпснп у вреднпсти ________________ динара са ПДВ-пм а на пснпву 
угпвпра брпј ______________ пд ______________. 

Пва Пптврда се издаје ради ушещћа на тендеру и у друге сврхе се не мпже 
кпристити. 

Кпнтакт пспба Нарушипца:_____________________________, 

Телефпн:__________________________________________ 

Датум:      Пптпис пвлащћенпг лица 

___________    ______________________ 

     М.П 

Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 
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Пбразац бр.12 

ИЗЈАВА П РАСППЛПЖИВПСТИ ТЕХНИЧКЕ ППРЕМЕ 

Назив ппнуђаша:________________________________________ 

Адреса:________________________________________________ 

Ппд пунпм материјалнпм, кривишнпм и мпралнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем 

да распплажемп технишкпм ппремпм траженпм кпнкурснпм дпкументацијпм 

и тп:  

1._________________________________, кпм __________ 

2.  ________________________________, кпм __________ 

3. ________________________________, кпм ___________ 

4. ________________________________, кпм ___________ 

И да ће наведена ппрема бити на распплагаоу за време извпђеоа радпва 

кпји су предмет јавне набавке. 

Датум________________        Пптпис пвлащћенпг лица 

       _______________________ 

     М.П 

Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана Групе ппнуђаша.  

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша или 
пвлащћенп лице шлана групе. 

Пбразац пптписује и пварава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или 
са ппдизвпђашима. 
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Пбразац бр.13 

 

МПДЕЛ УГПВПРА П ИЗВПЂЕОУ РАДПВА 

 

Угпвпрне стране: 

1. Завпд за защтиту сппменика културе Зреоанин, Зреоанин, Трг др 

Зпрана Ђинђића 1, ПИВ 103255037, матишни  брпј 08804516, текући 

рашун брпј 840-857664-61, кпје заступа  в.д.директпра Милан 

Кпвашевић, у даљем тексту Нарушилац 

2. Привреднп друщтвп/пвлащћени шлан групе _________________,  са 

седищтем у ____________, улица _________________, 

ПИБ____________, матишни брпј _________________, рашун 

_________________ птвпрен кпд ппслпвне банке _______________, 

Члан групе ____________________, са срдищтем у ______________ 

улица ________________, ПИБ _____________, матишни брпј 

______________, 

Члан групе ___________________, са седищтем у ________________,  

Улица _______________, ПИБ________________, матишни брпј ______ 

Кпје заступа директпр ___________________, у даљем тексту Извпђаш 

ПРЕДМЕТ УГПВПРА 

Члан 1. 

Предмет угпвпра је извпђеое радпва на пбнпви цркве св Саве и 

Симепна, у Српскпм Итебеју,  и ближе је пдређен усвпјенпм ппнудпм 

Извпђаша брпј _____ пд  ______2013. гпдине,  кпја је саставни деп пвпг 
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угпвпра и  инвестиципна технишкпм дпкументацијпм  пп кпјпј се извпде 

радпви и пвим угпвпрпм. 

Ради изврщеоа радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, Извпђаш се 

пбавезује да пбезбеди радну снагу, грађевинску и другу ппрему, 

изврщи грађевинскп занатске и припремнп-заврщне радпве, кап и све 

другп неппхпднп за пптпунп изврщеое радпва кпји су предмет пвпг 

угпвпра. 

ВРЕДНПСТ УГПВПРА 

Члан  2. 

Угпвпрне стране уврђују да цена за извпђеое радпва из шлана 1. 

Угпвпра  изнпси укупнп ____________________ динара без ПДВ-а 

пднпснп ______________ са ПДВ-пм, а дпбијена је на пснпву 

јединишних цена и кплишина из ппнуде Извпђаша брпј _______ пд 

________ 2013.гпдине. 

Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере  и не мпже се меоати 

услед ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих је пдређена. 

Псим вреднпсти рада, дпбара и услуга неппхпдних за изврщеое 

угпвпра, цена пбухвата и трпщкпве прганизације градилищта, 

псигураоа и све пстале зависне трпщкпве Извпђаша. 

НАЧИН ПЛАЋАОА 

Члан 3. 

Угпвпрне стране су сагласне да се плаћаое пп пвпм угпвпру изврщи на 

следећи нашин: 

- ____% пднпснп пд _________ динара са ПДВ-пм на име аванса, у рпку 

пд 45  дана пд дана исппстављаоа аванснпг предрашуна.  
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- Изнпс дп 2.290.000,00 динара пп исппстављеним привременим 

ситуацијама . 

- Препстали угпвпрени изнпс ,накпн исппстављаоа кпнашне ситуације  а 
пп динамици кпју пдреди Министарствп културе РС, све на пснпву 
шлана 5. Угпвпра бр 451-04-323/2012-02 пд 22.05.2013. гпдине. 

Укпликп једна пд угпвпрних страна  делимишнп псппре исппстављене 
ситуације, дужни су да исплате непсппрени деп ситуације. 

Кпмплетну дпкументацију  неппхпдну за пверу привремене ситуације: 
листпви грађевинске коиге, пдгпварајуће атесте за уграђени материјал 
и набавку ппреме и другу дпкументцију  извпђаш дпставља струшнпм 
надзпру кпји ту дпкументацију шува дп примппредаје и кпнашнпг 
пбрашуна. У супрптнпм се неће изврщити плаћаое тих ппзиција, щтп 
Извпђаш признаје без права пригпвпра. 

РПК ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА 

Члан 4. 

Извпђаш се пбавезује  да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у 

рпку пд  ____ календарских дана, рашунајићи пд дана увпђеоа у ппсап. 

Датум увпђеоа у ппсап, струшни надпр уписује у грађевински дневник, 

а сматраће се да је увпђеое у ппсап  изврщенп данпм кумулативнпг 

стицаоа следећих услпва: 

- Да је Кприсник предап Извпђашу прпјектну дпкументацију и 

грађевинску дпзвплу, 

- Да је кприсник пбезбедип Извпђашу несметан прилаз градилищту, 

- Да је Извпђаш дпставип банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла. 

Укпликп Извпђаш не приступи извпђеоу радпва ни 7-пг дана пд кумулативнпг  

стицаоа гпре наведених услпва, сматраће се да је 7-пг дана уведен у ппсап. 

Утврђени рпкпви се не мпгу меоати без сагласнпсти Нарушипца. 



  

 

52 

 

Члан 5. 

Рпк за извпђеое радпва се прпдужава на захтев Извпђаша: 

-у слушају прекида радпва кпји трају дуже пд 2 дана,  а није изазван 

кривицпм Извпђаша, 

-у слушају елементарних неппгпда или вище силе, 

-у слушају измене прпјектне дпкументације пп налпгу Нарушипца, 

- у слушају прекида рада изазванпг актпм надлежнпг пргана, за кпји није 

пдгпвпран Извпђаш. 

Захтев за прпдужеое рпка извпђеое радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, у 

писанпј фпрми, уз сагласнпст  Нарушипца  и струшнпг надзпра, Извпђаш 

ппднпси Нарушипцу у рпку пд 2 дана пд сазнаоа  за пкплнпсти из става 1 пвпг 

шлана, а најкасније 5 дана  пре истека кпнашнпг рпка за заврщетак  радпва. 

Угпвпрени рпк је прпдужен када угпвпрне стране у фпрми Анекса пвпг 

угпвпра п тпме ппстигну писани сппразум. 

Ппд рпкпм заврщетка радпва сматра се дан оихпве спремнпсти за технишки 

преглед, а щтп струшни надзпр кпнстаtује у грађевинкпм дневнику 

Акп Извпђаш падне у дпцоу са извпђеоем радпва, нема правп на прпдужеое 

угпвпренпг рпка збпг пкплнпсти кпје су настале у време дпцое. 

 

УГПВПРНА КАЗНА 

Члан 6. 

Укпликп Извпђаш не заврщи радпве кпји су предмет пвпг угпвпра у 

угпвпренпм рпку, дужан је да плати Нарушипцу угпвпрену казну у висинп 

0,1% укупнп угпвпрене вреднпсти за сваки дан закащоеоа, с тим щтп укупан 
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изнпс казне не мпже бити већи  пд 5% пд вреднпсти укупнп угпвпрених 

радпва. 

Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити , уз пверу надзпрнпг пргана 

без  претхпднпг пристанка Извпђаша, умаоеоем рашуна наведенпг у 

пкпншанпј ситуацији. 

Акп је Нарушилац збпг закащоеоа у извпђеоу или предаји  изведених 

радпва, претрпеп щтету кпја је већа пд изнпса угпвпрене казне, мпже 

захтевати накнаду щтете, пднпснп ппред угпвпрене казне и разлику дп пунпг 

изнпса щтете. Ппстпјаое и изнпс щтете Нарушилац  мпра  да дпкаже. 

ПБАВЕЗЕ ИЗВПЂАЧА 

Члан 7. 

Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет угпвпра  изведе у складу са 

важећим прпписима, технишким прпписима, грађевинскпм дпзвплпм, 

прпјектнпм дпкументацијпм и пвим угпвпрпм, и да пп заврщетку радпва 

изведене радпве преда Нарушипцу. 

Извпђаш се пбавезује: 

- Да пп пријему  прпјектне дпкументације исту прегледа и у рпку пд 7 

дана дпстави примедбе у писанпм пблуку Нарушипцу на разматраое и 

даље ппступаое; неблагпврменп упшене или дпстављене  примедбе, 

кпје нису мпгле пстати неппзнате да су на време сагледане, неће бити 

узете у пбзир нити ће  имати утицаја на рпк за извпђеое радпва; 

- Да пре ппшетка радпва пптпище главни прпјекат и Нарушипцу дпстави 

рещеое п именпваоу пдгпвпрнпг извпђаша радпва; 

- Да испуни све угпвпрене пбавезе струшнп, квалитетнп, према важећим 

стандардима за ту врсту ппсла и у угпвпренпм рпку; 
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- Да пбазбеди дпвпљну рану снагу на градилищту и благпвремену 

исппруку  угпвпренпг материјала и ппреме пптребну за извпђеое 

угпвпрпм преузетих радпва; 

- Да пбазбеди базбеднпст свих лица на градилищту, кап и пдгпварајуће 

пбезбеђеое складищта свих материјала и слишнп, такп да  се 

Нарушилац  пслпбпди свих пдгпвпрнпсти према државним прганима, 

щтп се тише  безбеднпсти, прпписа п защтити средине и раднп правних 

прпписа за време укупнпг трајаоа извпђеоа радпва дп предаје радпва 

Нарушипцу; 

- Да се стрпгп придржава мера защтите на раду; 

- Да пмпгући врщеое струшнпг надзпра на пбјекту; 

- Да уреднп впди  све коиге предвиђене закпнпм и другим прпписима 

Републике Србије; 

- Да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима Нарушипца 

датим на пснпву изврщенпг надзпра и да у тпм циљу, у зависнпсти пд 

кпнкретне  ситуације, п свпм трпщку, изврщи ппправку или рущеое 

или ппнпвнп извпђеое радпва, замену набављенпг или уграђенпг 

материјала, ппреме, уређаја и ппстрпјеоа или убрзаоа извпђеоа 

радпва када је запап у дпцоу у ппгледу угпвпрених рпкпва извпђеоа 

радпва; 

- Да пп заврщеним радпвима пдмах пбавести Нарушипца да је заврщип 

радпве и да је спреман за оихпв пријем; 

- Да снпси трпщкпве накнадних прегледа кпмисије за пријем радпва 

укпликп се утврде неправилнпсти и недпстаци; 

- Да гарантује квалитет изведених радпва, упптребљенпг материјала и 

набављене ппреме, с тим да птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку 

за изведене радпве Извпђаш мпра да приступи у рпку пд 5 дана пп 

пријему писанпг ппзива пд стране Нарушипца. 
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Члан 8. 

Извпђаш се пбавезује да п свпм трпщку пбезбеди и истакне на виднпм 

месту таблу, кпја мпра да садржи: 

-ппдатке п пбјекту  

-пдгпвпрнпм прпјектанту 

-брпју грађевинске дпзвпле 

-ппдатке п Нарушипцу, 

- ппшетак и рпк заврщетка радпве. 

ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА И КПРИСНИКА 

Члан 9. 

Нарушилац се пбавезује да Извпђашу плати угпвпрену цену ппд 

услпвима и на нашин пдређен шланпм 2. и 3. пвпг угпвпра. 

Нарушилац се пбавезује да пд Извпђаша, пп заврщетку радпва, прими 

наведене радпве. 

Нарушилац,  ће пбезбедити врщеое струшнпг кпнзерватпрскпг и 

грађевинскпг надзпра над изврщеоем угпвпрених  пбавеза Извпђаша, п 

шему закљушује ппсебан угпвпр са грађевинским надзпрпм. 

Нарушилац се пбавезује да најкасније 15 дана пре ппшетка радпва на 

градилищту надлежнпј инспекцији рада пријави градилищте, а кппије 

прије ппстави на виднп местп   на градилищту. 

Нарушилац се пбавезује да уведе Извпђаша у ппсап, предајући му 

прпјектну дпкументацију и грађевинску дпзвплу, кап и да му пбезбеди 

несметан прилаз градилищту. 
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БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 10. 

Извпђаш се пбавезује да у рпку пд 15 дана пд дана пптписиваоа пвпг 

угпвпра преда Нарушипцу банкарску гаранцију за ппвраћај аванса, са 

рпкпм важеоа најмаое дп кпнашнпг изврщеоа ппсла, кпја мпра бити 

непппзива, без права на пригпвпр и платива на први ппзив, а у кприст 

Нарушипца. 

Извпђаш се пбавезује да у рпку пд 15 дана пптписиваоа пвпг угпвпра 

преда Нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у 

изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра  важеоа најмаое 3 дана дуже пд  

истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла, кпја мпра бити безуслпвна, 

непппзива, без права на пригпвпр и платива на први ппзив, а у кприст 

Нарушипца. 

У слушају наступаоа услпва за прпдужеое рпка заврщетка радпва, 

Извпђаш је у пбавези да прпдужи важеое банкарске гаранције, с тим 

да се висина банкарске гаранције за ппвраћај аванса мпже смаоити, уз 

писану сагласнпст Нарушипца, сразмернп изведеним радпвима и 

изнпсу кпји је пправдан деп примљенпг аванса крпз привремене 

ситуације. 

У слушају истека рпка важеоа банкарске гаранције дпк је извпђеое 

радпва кпји су предмет пвпг угпвпра у тпку, Извпђаш је дужан да, п 

свпм трпщку, прпдужи рпк важеоа банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за дпбрп изврщеое ппсла ће бити ппслата на 

наплату ппслпвнпј банци Извпђаша укпликп Извпђаш, ни ппсле упућене 

пппмене, не прпдужи  оенп важеое пре истека рпка важеоа, уз 

дпстављаое дпказа Нарушипцу. 

Извпђаш се пбавезује да приликпм примппредаје радпва Нарушипцу 

преда банкарску гаранцију за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку 
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у изнпсу пд 5% пд вреднпсти  угпвпра и са рпкпм важеоа 3 дана дужим 

пд угпвпренпг гарантнпг рпка, кпја мпра бити безуслпвна, непппзива, 

без права на пригпвпр и платива на први ппзив, а у кприст Нарушипца, 

щтп је услпв за пверу пкпншане ситуације. 

Гаранцију за птклаоаое недпстатака у гаранатнпм рпку Нарушилац сме 

да наплати укпликп Извпђаш не птппшне са пткалаоаоем недпстатака у 

рпку пд 5 дана пд дана пријема писанпг ппзива Нарушипца, и не 

птклпни их у рпку  и у складу са писаним захтевпм Нарушипца. У тпм 

слушају Нарушилац мпже ангажпвати другпг извпђаша и недпстатке  

птклпнити пп тржищним ценама  са пажопм  дпбрпг привредника. 

ГАРАНТНИ РПК 

Члан 11. 

Гарантни рпк за изведне радпве изнпси_____ гпдина рашунајући пд 

дана  примппредаје радпва, псим акп  је Правилникпм п минималним 

рпкпвима за ппједине врсте пбјеката пднпснп радпва  ( „Сл. Гласник 

РС“  92/2011), другашије пдређенп. За уграђене материјале важи 

гарантни рпк у складу са  услпвима прпизвпђаша, кпји теше пд дана 

примппредаје радпва. 

Извпђаш је пбавезан да, на дан изврщене примппредаје радпва кпји су 

предмет пвпг угпвпра, записнишки преда Нарушипцу све гарантне 

листпве за уграђене материјале, кап и упутства за рукпваое.  

Члан 12. 

Извпђаш је дужан да у тпку гарантнпг рпка, на први ппзив нарушипца, 

птклпни п свпм трпщку  све недпстатке кпји се пднпсе на угпвпрени 

квалитет изведених радпва. 

Акп Извпђаш не приступи изврщеоу свпје пбавезе из претхпднпг става 

у рпку пд 5 дана пп пријему писанпг ппзива Нарушипца, Кприсник је 

пвлащћен да за птклаоаое недпстатака ангажује другп правнп или 
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физишкп лице, на терет Изврщипца, наплатпм гаранције банке за 

птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку. 

Укпликп гаранција за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку  не 

ппкрива у пптпунпсти трпщкпве настале ппвпдпм птклаоаоа 

недпстатака из става 1. пвпг шлана, Нарушилац има правп да пд 

Извпђаша тражи накнаду щтете, дп пунпг изнпса стварне щтете. 

 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДПВА 

Члан 13. 

Укпликп Нарушилац утврди да уграђени материјал или ппрема не 

пдгпвара стандардима и технишким прпписима, пн га пдбија и 

забраоује оегпву упптребу. У слушају сппра мерпдаван је налаз 

пвлащћене  прганизације за кпнтрплу квалитета. 

У слушају да је збпг упптребе неквалитетнпг материјала угрпжена 

безбеднпст пбјекта , Нарушилац има правп да тражи да Извпђаш ппнпвп 

изведе  радпве  у складу са прпјектнпм дпкументацијпм и угпвпрним 

пдредбама. Укпликп извпђаш  у пдређенпм рпку тп не ушини, 

Нарушилац има правп да ангажује другпг извпђаша искљушивп на 

трпщак Извпђаша. 

Члан 14. 

Извпђаш ће деп радпва кпји су предмет пвпг угпвпра изврщити прекп 

ппдизвпђаша _______________________, са седищтем _____________, 

ПИБ________________, матишни брпј ____________. 

Извпђаш у пптпунсти пдгпвара Нарушипцу за изврщеое угпвпрених 

пбавеза, те и за радпве изведене пд стране ппдизвпђаша, кап да их је 

сам извеп. 
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ВИШКПВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДПВИ 

Члан 15. 

Укпликп се тпкпм извпђеоа  угпвпрених радпва ппјави пптреба за 

извпђеоем вищкпва радпва Извпђаш је дужан да застане са тпм врстпм 

радпва и п тпме пбавести струшни надзпр и Нарушипца у писанпј 

фпрми. 

Извпђаш није пвлащћен да без писане сагласнпсти Нарушипца меоа 

пбим угпвпрених радпва и извпди вищкпве радпва. 

Члан 16. 

Извпђаш мпже и без претхпдне сагласнпсти нарушипца, а уз сагласнпст 

струшнпг надзпра извести хитне непредвиђене радпве, укпликп је 

оихпвп извпђеое нужнп за стабилнпст пбјекта или спрешаваое щтете,  

а изазвани су прпменпм тла, ппјавпм впде или другим ванредним и 

непшекиваним дпгађајима, кпји се нису мпгли предвидети у тпку 

израде прпјектне дпкументације. 

Извпђаш и струшни надзпр су дужни да истпг дана када наступе 

пкплнпсти из става 1. пвпг шлана, п тпме пбавести Нарушипца. 

Нарушилац мпже раскинути угпвпр укпликп би услед пвих радпва цена 

мпрала бити знатнп ппвећана, п шеми је дужан да без пдлагаоа 

пбавести Извпђаша. 

Извпђаш има правп на правишну накнаду за хитне непредвиђене 
радпве. 

Члан 17. 

Накнадни радпви су радпви кпји нису угпвпрени и нису нужни за 
испуоеое пвпг угпвпра. 

Фактишни пбављени накнадни радпви, без закљушенпг угпвпра, су 
правнп неважећи. 
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Члан 18. 

У слушају да, тпкпм реализације пвпг угпвпра, струшни надзпр 

кпнстатује да је пптребнп извпђеое дпдатних радпва, у  смислу Закпна 

п јавним набавкама,  са Извпђашем се мпже спрпвести прегпварашки 

ппступак без пбјављиваоа јавнпг ппзива укпликп Нарушилац пбезбеди 

средства  за оихпвп угпвараое и извпђеое. 

ПРИМППРЕДАЈА  РАДПВА 

Члан 19. 

Извпђаш п заврщетку  радпва пбавещтава Нарушипца и струшни надзпр,  

а дан заврщетка радпва уписује се у грађевински дневник. 

Примппредаја радпва се врщи кпмисијски најкасније у рпку пд 15 дана 

пд заврщетка радпва. 

Кпмисију за примппредају радпва шине пп један представник 

Нарушипца, струшнпг надзпра и Извпђаша и један представник 

Министарства културе Републике Србије. 

Кпмисија сашиоава записник п примппредаји радпва. 

Недпстатке кпје утврди Нарушилац у тпку извпђеоа или приликпм 

преузимаоа и предаје радпва, извпђаш мпра да птклпни без пдлагаоа. 

Укпликп те непдпстатке Извпђаш не ппшне да птклаоа у рпку пд 5 дана 

пп  пријему ппзива  пд стране нарушипца и акп их не птклпни у 

сппразумнп утврђенпм рпку, Нарушилац ће радпве ппверити другпм 

извпђашу  на рашун Извпђаша. 

Члан 20. 

Кпнашна кплишина и вреднпст радпва утврђује се на бази стварнп 

изведених радпва пверених у грађевинскпј коизи пд стране струшнпг 

надзпра и усвпјених једнишних цена из ппнуде. 

Кпнашни пбрашун се исппставља истпвременп са записникпм п 

примппредаји радпва. 
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РАСКИД УГПВПРА 

Члан 21. 

Нарушилац има правп на једнпстрани раскид Угпвпра у следећим 

слушајевима: 

- Укпликп Извпђаш касни са извпђеоем радпва дуже пд 15 календарских 

дана, кап и акп извпђаш не извпди радпве у складу са прпјектнпм 

дпкументацијпм или из непправданих разлпга прекине са извпђеоем 

радпва; 

- Укпликп изврщени радпви не пдгпварају прпписима или стандардима 

за ту врсту ппсла и квалитету наведенпм у ппнуди Извпђаша, а Извпђаш 

није ппступип пп примедбама струшнпг надзпра; 

- У слушају недпстатка средстава за оихпву реализацију. 

Члан 22. 

У слушају једнпстранпг раскида угпвпра, псим у слушају недпстатка 

средстава за оегпву реализацију, Нарушилац има правп да за радпве 

кпји су предмет угпвпра ангажује другпг извпђаша и активира гаранцију 

за дпбрп изврщеое ппсла. Извпђаш  је у наведнпм слушају пбавезан да 

надпкнади Нарушипцу щтету, кпја представља разлику између цене 

предметних радпва  пп пвпм угпвпру и цене радпва нпвпг извпђаша за 

те радпве. 

Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј 

угпвпрнпј страни и са птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа 

изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид угпвпра. 
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ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 23. 

За све щтп  пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се 

пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима, Закпнпм п планираоу и 

изградои, Ппсебним  узансама п грађеоу и другим важећим 

прпписима Републике Србије.  

Члан 24. 

Прилпзи и саставни делпви пвпг угпвпра су: 

- Ппнуда Извпђаша бр __________ пд ________ 2013. Гпдине 

- Детаљни динамишки план. 

Члан 25. 

Све евентуалне сппрпве стране ће рещевати сппразумнп. 

Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст Привреднпг суда у 

Зреоанину. 

Члан 28. 

Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа а ппшиое да се примеоује 

данпм дпстављаоа банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла.  

Нарушилац има правп да активира банакарску гаранцију за пзбиљнпст 

ппнуде акп Извпђаш у рпку пд 15 дана пд дана пптписиваоа угпвпра не 

дпстави банкарску гаранцију из шлана 10 пвпг угпвра.  

Члан 29. 

Пвај угпвпр је сашиоен у щест исптветних примерака, пп три за сваку 

угпвпрну страну. 

 

 

Нарушилац      Изврщилац 
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Пбразац бр 14 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

Ппщти ппдаци п Ппнуђашу: 

Назив и седищте: __________________________________ 

Матишни брпј:_____________ ПИБ _________________ 

Пспба за кпнтакт:_______________________________ 

Прилажемп предмер и предрашун радпва за јавну набавку брпј ЈН 0 3/2013- 

Извпђеое грађевинских  радпва на пбнпви цркве св Саве и Симепна, 

пптписан и пверен  пд стране пвлащћенпг лица.  

Наппмена:  
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Пбразац бр.15 

 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

Ппшти ппдаци п Ппнуђачу: 

Назив и седиште:_________________________________ 

Матични брпј:_____________ ПИБ __________________ 

Пспба за кпнтакт:_________________________________ 

 

Прилажемп динамишки план за јавну набавку ЈН 03/2013-  Извпђеое 

грађевинских радпва на пбнпви цркве св  Саве и Симепна у Српскпм Итебеју, 

пптписан и пверен пд стране пвлащћенпг лица. 

 

 

 

Датум               Пптпис пвлащћенпг лица 

 

     М.П. 
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Пбразац бр. 16 

 ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

Ппщти ппдаци п Ппнуђашу: 

Назив и седищте:_______________________________________ 

Матишни брпј:_____________  ПИБ________________________ 

Пспба за кпнтакт:_______________________________________ 

Прилажемп укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде за јавну 

набвку брпј ЈН 03/2013. Извпђеое грађевинских радпва на пбнпви цркве св 

Саве и Симеуна у Српскпм Итебеју. 

Трпщкпви израде узпрака или мпдела, акп су изграђени у 

складу са технишким спецификацијама нарушипца 
 

Трпщкпви прибављаоа средстава пбезбеђеоа  

Укупан изнпс трпщкпва у динарима без ПДВ-а  

Слпвима 

ПДВ                                               %  

Укупан изнпс трпщкпва изражен у динарима са  ПДВ-пм  

Слпвима 

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или 

са ппдизвпђашима ппд услпвпм да тражи накнаду трпщкпва израде узпрака или мпдела. 

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша пли 

пвлащћенп лице шлана групе ппд услпвпм да тражи накнаду трпщкпва израде узпрака или 

мпдела. 
 

Датум:                       Пптпис пвлащћенпг  

         лица 

     М.П. 
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Пбразац бр. 17 

 

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 

Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у ппнуди 

за јавну набавку ЈН 03/2013 извпђеое грађевинских радпва на пбнпви цркве 

св Саве и Симеуна у Српскпм Итебеју, изјављујемп да смп ппнуду ппднели 

независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним 

лицима.  

 

 

Датум                            Пптпис пвлашћенпг лица 

_________________                 _______________________ 

 

 

                М.П. 

 

 

 

 

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или 

са ппдизвпђашима. 

Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша или 

пвлащћенп лице шлана групе.  



  

 

67 

 

Пбразац бр . 18 

ПБРАЗАЦ ППНУЂАЧА П ППШТПВАОУ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА 

РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам при 

састављаоу ппнуде у ппступку јавне набавке радпва –Извпђеое 

грађевинских радпва на пбнпви цркве св Саве и Семеуна у Српскпм Итебеју, 

брпј ЈН 03/2013, ппщтпвап пбавезе  кпје прпизилазе из важећих прпписа п 

защтити на раду,  заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, 

и гарантујем да сам ималац права интелектуалне свпјине.  

Изјављује да снпсим накнаду за кприщћеое патената, акп и пдгпвпрнпст за 

ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

 

Датум      Пптпис пвлащћенпг лица 

_______________     _____________________ 

 

         М.П. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЈН 03/2013 
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I   ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

1

 Oбијање продужног малтера са 

фасадних зидова са вученим 

профилима и орнаменталном 

пластиком. Обити дотрајали малтер 

са делова фасаде, вучених профила 

(венаца, шамбрана, самарица, 

солбанка и др.) Оштећене ливене 

елементе пластике скинути. Пре 

обијања малтера на свакој врсти 

вученог профила оставити по два 

најбоље сачувана профила у ширини 

20-30 цм за узимање отисака и као 

контролни профил. Надзорни орган и 

извођач писменим путем одредиће 

површине са којих се обија малтер. 

Малтер обити пажљиво, да се 

зидани делови вучених профила не 

оштете. Кламфама очистити спојнице 

да дубине 2 цм, а челичним четкама 

опеку и очишћене зидове опрати 

водом. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију. Обрачун по м2 

обијене површине. м² 624,22     

2

Монтажа и демонтажа просторне 

металне цевасте скеле, за радове у 

свему по важећим прописима и 

мерама ХТЗ-а. Скела мора бити 

статички стабилна , анкерована и 

прописно уземљена. Користи се за 

све време трајања радова и плаћа 

само једанпут. Обрачун по м³ скеле. м² 684,40     

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ :  

Ред

ни 

бро

ј

 ВРСТА И ОПИС РАДОВА ЗА  

ЦРКВУ У СРПСКОМ ИТЕБЕЈУ 

ЈЕДИНИЧ

НА ЦЕНА 

БЕЗ 

ПОРЕЗА 

у 

динарим

а

јед.цена

у 

еврима

Јед.

мере

количина
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПОРЕЗА

(у динарима)
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II  ЗИДАРСКО- ФАСАДЕРСКИ   
    РАДОВИ           

              

1 

Презиђивање делова поткровног 
венца висине 80 цм где је опека 
испала из лежишта, опеком старог 
формата, са формирањем 
потребне профилације, у прод. 
цем. малтеру 1:2:6. Пажљиво 
порушити растресене делове, 
очистити од малтера и опрати 
млазом воде, а затим испрскати 
цементним шприцом справљеним 
са "јединицом". Опеку очистити и 
по потреби отесати нове комаде. 
Президати венац по узору на 
првобитни. Обрачун по м1. м¹ 5,00            

2 

 Апликација санационог, 
парапропусног, а за соли 
непропусног, материјала 
“Хyдромент-Г” на припремљену 
површину према ст. 1, дебљине 2 
цм. Апликацију извести 
малтерисањем помоћу зидарске 
кашике, без заглађивања. 
Површину завршити одсецањем  
зидарском летвом по почетном 
сушењу материјала. Обрачун по 
м² м² 67,12            

3 

Апликација санационог, 
парапропусног, а за соли 
непропусног материјала 
“Хyдромент-Ф” на припремљену 
подлогу из претходне ставке 
дебљине 3-5 мм. Апликацију  
извести пердашењем до 
одговарајуће финоће.Обрачун по 
м² м² 67,12            
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4 

Ново малтерисање обијених 
делова фасаде, изнад санационог 
малтера, продужним цем. 
малтером 1:3:9, у два слоја, 
грубом и фином, укупне дебљине 
2,5 цм, са извлачењем свих 
профила челичним шаблонима, у 
свему према оригиналном 
изгледу. Први слој се ради 
шприцањем цем. млеком, други 
слој малтера справља се финим 
испраним и просејаним 
гранулисаним песком и гашеним 
кречом, одлежалим 30 дана. 
Други слој се наноси у дебљини 
од 2 цм на ошприцану фасаду и 
извлаче грубо профили. Завршни 
слој се ради из две руке, с тим да 
је друга рука са ситним агрегатом 
и финим извлаћењем свих 
профила. Све испаде на 
фасадама  (пиластри, шембране, 
архитрави, касете, банци, 
конзоле) обновити у свему према 
оригиналном изгледу и сачуваним 
деловима малтерске пластике. У 
цену урачунати шприцање 
обијених делова фасаде 
цементним млеком и завршно 
пердашење. Обрачун по м2 
ортогоналне пројекције фасада, 
без развијања профила и 
удубљења.     м² 624,22            

5 

Извлачење поткровног венца 
ортогоналне пројекције профила 
(шаблона) висине 80 цм у 
продужном малтеру, челичним 
шаблонима. Шаблони морају бити 
одобрени од стране пројектанта. 
на подлогу набацити цементни 
шприц. Преко шприца нанети слој 
продужног малтера, справљен са 
просејаним шњунком "јединицом" 
и више пута извући шаблоном, 
док венац не добије профил. 
Малтер за завршни слој справити 
са ситним песком и извући више 
пута челичним шаблоном, док се 
не добије фин профил са правим 
ивицама. на угловима и 
саставима извршити пажљиво 
геровање, ручну израду, свих 
профила. Герови морају бити 
прафих и оштрих ивица и да се м¹ 67,12         
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сучељавају под правим углом. 
Израда герова улази у цену венца 
по дужном метру, без додатака. 
Обрачун по м1 стварно изведеног 
венца. 

6 

 Израда и монтажа украса на 
фасади у свему према 
постојећим. У цену урачунати 
израду калупа, одливања, 
анкерисања и ретуширања 
детаља.По завршетку радова 
целу површину заштитити 
прајмером за одбијање воде. 
Обрачун по ком.               

7 
украсни фриз испод поткровног 
венца х=80цм м¹ 67,12            

8 украсни фриз на звонику х=45 цм м¹ 22,00            

9  капители на прозорима х=30 цм ком 38,00            

10 
 капители на пиластрима звоника 
х=27 цм ком 8,00            

11 
капители на пиластрима брода 
цркве х=15 цм ком 20,00            

  
УКУПНО ЗИДАРСКO - 
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:           
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III  МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ     
     РАДОВИ            

1 

Бојење делова фасаде 
малтерисаних продужним 
малтером, са орнаменталном 
пластиком и вученим профилима, 
дисперзионом бојом. Пре бојења 
равне фасадне површине, 
пластике и вучених профила 
прећи шмирглом и опајати, а 
затим грундирати Подлогом А у 
два премаза. Униколор С по 
потреби разредити до 5% са 
водом и нанети у два премаза на 
фасаду. Размак између првог и 
другог премаза је 2-4 часа. Ивице 
различитих тонова извући 
прецишно. малтерисане 
површине морају бити потпуно 
суве пре бојења. Пре почетка 
бојења у сарадњи са пројектантом 
урадити пробне узорке. Обрачун 
по м2 ортогоналне пројекције, без 
развијања, а отвори се не 
одбијају.  м²  624,22            

2 

Бојење делова фасаде 
малтерисаних санационим 
малтером, са орнаменталном 
пластиком и вученим профилима 
силикатном бојом.Пре бојења 
равне површине фасаде, 
пластике и вучених профила 
прећи шмирглом и опајати. 
Силикатну боју Фасагал за први 
премаз разредити са 20-30% РК 
разређивача. Ивице различитих 
тонова извући прецизно. 
Малтерисане површине морају 
бити суве пре бојења. Пре 
почетка бојења у сарадњи са 
пројектантом урадити пробне 
узорке. Обрачун по м2 
ортогоналне пројекције, без 
развијања, а отвори се не 
одбијају.  м²  67,12      

   

  
УКУПНО МОЛЕРСКО 
ФАРБАРСКИ РАДОВИ:           
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
              

 
I    ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ         

IV 
   ЗИДАРСКО-ФАСАДЕР.  
РАДОВИ         

X    МОЛЕРСКО-ФАРБ. РАДОВИ 
   

  

  СВЕ УКУПНО:         

            

  ПДВ (20%):         

            

  УКУПНО СА ПДВ-ом         
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Динамички план  

УРАДИТИ НА ПСНПВУ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

76 

 

 

ТЕХНИЧКИ ППИС 
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 РЕЖИМ ЗАШТИТЕ 

 
На пснпву рещеоа Ппкрајинскпг завпда за защтиту сппменика културе из Нпвпг Сада 

пд 01.04.1968. гпд. бр. 925/67. гпд. црква је стављена ппд защтиту закпна кап сппменик 
културе, да би 1991. гпдине била прпглащена за неппкретнп културнп дпбрп пд великпг 
знашаја („Сл. Лист АП Впјвпдине“, бр. 28/91.). 

Црква ће се шувати у аутентишнпм изгледу.  
 

УСЛПВИ ЗА ИЗВПЂЕОЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 
 

 С пбзирпм на знашај цркве, не мпже се меоати оен изглед, те је стпга пптребнп 
извести следеће радпве кпјима ће се у пптпунпсти цркви вратити аутентишни и 
репрезентативни изглед: 

 
- санирати крпвну кпнструкцију на брпду цркве и израдити и ппставити нпву 

кпнструкцију капе звпника, на пснпву статишкпг прпрашуна; 
- претрести ппстпјећи цреп пд глеђпсанпг црепа разнпбпјнпг кплприта, уз дппуну 

недпстајуће кплишине и ппстављаое нпвих летава; 
- ппкрити капу тпроа нпвим, бакарним лимпм; 
- пажљивп пбити малтер на местима где је дптрајап са фасада звпника и брпда 

цркве, са свих венаца и испада, пшистити сппјнице дп дубине 1,5 -2 цм и дпбрп их 
ппращити; пре пбијаоа малтера скинути пптребне украсе да би се пп узпрку направили 
исти; све украсе на цркви сашувати пд физишкпг пщтећеоа приликпм пбијаоа малтера, а 
пщтећене украсе ппправити и сашувати оихпв првпбитни пблик; 

- апликација санаципнпг парппрппуснпг, а за спли непрппуснпг, материјала 
"HIDROMENT - G", на припремљену ппврщину кпја је излпжена дејству капиларне влаге, 
дебљине 2цм; 

- апликација санаципнпг, парппрппуснпг материјала "HIDROMENT -F" на 
припремљену ппдлпгу из претхпдне ставке дебљине 3-5мм; 

- изврщити щприцаое-пашпкираое зидних ппврщина цементним млекпм са 
дпдаткпм пщтрпг прпсејанпг песка у размери 1:1; претхпднп зидну ппврщину ппквасити; 
слпј кпји се нанпси не сме бити дебљи пд 3-4 мм нити испунити сппјнице; 

- извести нпвп малтерисаое фасада цркве у прпдужнпм малтеру шија марка 
пдгпвара ппстпјећпј, у размери 1:3.5 са извлашеоем свих прпфилација шелишним 
щаблпнима у два слпја, грубпм и финпм, укупне дебљине 2,5 цм; први слпј урадити са 
фракцијпм, а други пердащеоем; малтер справљати испраним и прпсејаним пщтрим 
пескпм; први слпј се нанпси на пщприцалу фасаду и извлаше се прпфили у грубп; други 
слпј се ради из две руке, с тим да се друга рука ради ситним агрегатпм; 

- фасаде звпника и брпда цркве премазују се импрегнацијским средствпм и бпје 
дисперзивним бпјама, прекп делимишнп псущене импрегнације; први премаз се извпди у 



  

 

78 

 

два слпја шеткпм, пре негп щтп се први слпј псущи; тпнпви према тпн карти пп избпру 
службе защтите; 

- пкп цркве се извпди защтитни трптпар пд лакпармиране плпше д=8 цм армиране 
мрежпм, у свему према статишкпм прпрашуну; заврщна пбрада трптпара извпди се пд 
ппеке щестпугапнпг фпрмата, а сппјнице се заливају цементним малтерпм 

 
ТЕХНИЧКИ ППИС 
 
Лпкација 
 
Правпславна црква ппдигнута је у сампм центру насеља, на малпм узвищеоу, 

верпватнп прирпднпм. Пкп цркве је некадащоа ппрта са кпје је скинута пграда.  Испред 
ппрте је прпстрани парк. 

Храм Српске правпславне цркве Св. Саве и Симепна налази се на парцели бр. 934, 
К.П. Српски Итебеј, кпја је са три стране пмеђена улицама. Црква је слпбпднп стпјећи и 
једини пбјекат, ппстављен на средини парцеле. 

 
Архитектура и кпнструктивни склпп 

 
Црква је засведена сферним свпдпвима кпји се пслаоају на лукпве. 
Крпв је кпси двпсливни. Има три улаза, на дужем делу главнпг брпда пп један са 

северне и јужне стране, и главни улаз - ппртал, на западнпј страни. Плтарска апсида је 
пплукружна са два пиластра и ребрима у сфернп ращшлаоенпм свпду. Лукпви у свпду су 
пплуелиптишни, а између оих су сферни свпдпви неједнаке велишине. 

Брпд цркве има щест прпзпрских нища, симетришнп расппређених дуж северне и 
јужне фасаде,  три на апсиди и три на западнпј фасади.  Наизменишнп се ређају слепе и 
прпзпрске нище. Прпзпри су металне, кпнструкције са двадесет два пкна, благп лушнп 
заврщени. 

Тпрао је квадратнпг пресека. Нпсећа кпнструкција тпроа је уклппљена у зидну 
масу. Левп, кпд улаза у главни брпд, смещтене су степенице кпјима се пеое на галерију - 
хпр, кпју нпсе два стуба са кпринтским капителима, а пграда хпра зидана је пуним зидпм 
и благп закривљена. На тпроу се налазе  прпзпри са щалукатрама. Звпник се заврщава 
барпкним лименим тпроем. 
 

Пптребни радпви 
 
Идеална пбнпва фасаде према ппстпјећем стаоу и пригиналнпј дпкументацији 

пснпвнп је ппредељеое кпнзерватпрскп-рестауратпрскпг третмана. 
Защтитни ппступак ппдразумева захтеве на санацији пщтећених делпва, 

рекпнструкцији дптрајалих и недпстајућих делпва, рекпнструкцији дптрајалих делпва 
екстеријера и израду нпвих елемената, уз ппщтпваое аутентишних вреднпсти, пблика, 
материјализације, пбраде и бпје. 
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Планираним радпвима пбнпвиће се сппљащои изглед пбјекта, фасадама ће се 
вратити аутентишни изглед и истаћи пбликпвне и прпстпрне вреднпсти. Малтерским 
пмпташем защтитиће се пд даљег прппадаоа.  

Пвпм прпјектнпм дпкументацијпм пбухваћени су радпви једне пд фаза. 
Планиранп је делимишнп пбијаое дптрајалпг малтера са целпкупне ппврщине 

фасада брпда и звпника, са шищћеоем фуга, праоем и птпращиваоем, такп да се уклпне 
сви трагпви старпг малтера. Узимаоем птисака са дпбрп пшуваних делпва прпфилације 
израђују се дрвени щаблпни и пкивају лимпвима. Фасаде се щприцају цементним 
млекпм.   

Местимишне пукптине и прслине у малтерскпј пблпзи треба незнатнп прпдубити и 
пшистити пд пстатака малтера. Пукптине ппрати впдпм ппд притискпм, а затим 
инјектирати прпдужним малтерпм. 

У делпвима фасада где је присутна капиларна влага + 20 цм, предвиђа се апликација 
санаципнпг , парапрппуснпг, а за спли непрппуснпг материјала "HIDROMENT - G"  и 
"HIDROMENT - F". 

Нпвп малтерисаое извпди се прпдужним цементним малтерпм, са израдпм првпг 
слпја фракцијпм. Заврщни слпј се финп пердащи. Малтер се справља са гащеним крешпм 
пдлежалим најмаое 30 дана. Малтер се нанпси у два слпја, укупне дебљине  дп 2,5 цм. 
Прпфилације се извлаше шелишним щаблпнима такп да су ивице праве и пщтре. 

 Накпн мпнтаже пбнпвљених декпративних елемената, кпмплетна фасада се третира 
квалитетнпм фасаднпм силикатнпм бпјпм у најмаое два премаза, у тпну кпји ће, пре 
ппшетка радпва, пдредити струшна служба Завпда, щтп се пднпси какп на тпнираое 
пснпвних такп и наглащених елемената. 
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