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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6/2013, 
број  1-37/13 од 3.12.2013. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .....................................Завод за заштиту споменика културе 
                                                         Зрењанин 
Адреса: …........................................Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1 
Интернет страница:.........................www zrenjaninheritage.com 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број7/2013 су радови – вајарско рестаураторских радова на 

Споменику српским  добровољцима из Првог светског рата, у Новом Милошеву   
 
 
 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:  Гордана Стоин за општи део, Драгана Шијак за технички 
део  
Е - mail адреса (или број факса): e-mail: spomkultzr@yahoo.com; faks: 023/564-366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:spomkultzr@yahoo.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр.7/2013.су радови –вајарско рестаураторских радова на 

Споменику српским  добровољцима из Првог светског рата, у Новом Милошеву   

према општем речнику јавних набавки: 
 
92522100 услуге одржавања историјских места 
45432112 поплочавање  
45451100 постављање декоративних елемената 
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III  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
 

 
 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА РАДОВЕ НА СПОМЕНИКУ СРПСКИМ 
ДОБРОВОЉЦИМА ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА, НОВО МИЛОШЕВО                                                                                     

      

РЕДН
И 
БРОЈ ВРСТА И ОПИС РАДОВА  

ЈЕД. 
КОЛИЧИН

А 

ЈЕДИНИЧН
А ЦЕНА (у 
динарима) 

УКУПНА 
ЦЕНА (у 
динарима) 

МЕР
Е       

            

            

  

I  КОНЗЕРВАТОРСКО-
РЕСТАУРАТОРСКИ 
РАДОВИ         

1 

Монтажа и демонтажа 
ограде и заштитне 
настрешице око 
споменика за извођење 
конзерваторских радова у 
свим временским 
приликама (киша, 
ветар,..и сл). Ограда са 
настрешницом ће се 
монтирати уколико се 
укаже потреба вајара и 
конзерватора. Ограду 
правилно анкеровати и 
укосничити  како не дође 
до превртања. Поставити 
капију за улаз у 
наткривени простор. 
Надстрешницу урадити од 
челичних цеви за скелу са 
косницима и укрућењима. 
Настрешница се покрива 
даскама дебљине 2" и тер 

папиром, који се 
причвршћује дрвеним 
летвама. Користи се за 
све време трајања радова 
и плаћа се једанпут без 
обзира да ли се у току 
радова, демонтират и 
поново монтира. Обрачун 
по м2 постављене ограде 
и  настрешнице. м² 40.00          
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2 

Чишћење, санација, 
рестаурација и полирање 
Споменика, са чишћењем 
и обновом текста.  
Чишћење извести 
хемијским средствима за 
камен. Санацију и 
рестаурацију свих 
оштећења на равном делу 
и фигури на рељефном 
делу споменика извести 
од вештачког камена истог 
тона, структуре и фактуре 
као и оргинални камен. 
Текст на споменику 
обновити по узору на 
постојећи. Тачан опис 
примене одређених 
рестаураторских 
поступака са детаљном 
спецификацијом даће 
конзерватор рестауратор 
са положеним стручним 
испитом. Предвидети и 
израду заштитне 
надстрешнице која 
омогућава рад и заштиту 
конзерватора и 
споменика. Обрачун 
паушално. 

пауш
.       

  

УКУПНО 
КОНЗЕРВАТОРСКО-
РЕСТАУРАТОРСКИ 
РАДОВИ:           

            

  II ВАЈАРСКИ РАДОВИ         
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1 

Израда и монтажа 
скулптуре двоглавог орла 
са круном од природног 
мермера. Израда калупа 
за моделовање, клесање 
и постављање склулптуре 
на споменик. Тачан опис 
примене одређених 
поступака са детаљном 
спецификацијом радова 
даће вајар. Обрачун по 
комаду. ком.       

  
УКУПНО ВАЈАРСКИ 
РАДОВИ:           

            

  
III ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ          

1 

Демонтажа постојеће 
стазе од гранитних коцки. 
Вађење постојећих коцки 
извести пажљиво и 
поново поставити. 
Обрачун по м2 тротоара. м² 7.5     

2 

Обијање тераце са 
постоља споменика. По 
извршеном обијању 
тераца спојнице 
кламфама очистити до 
дубине 2 цм, а површину 
сокле челичним четкама. 
Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и 
одвести на градску 
депонију. Обрачун по м2. м2 2.3     

3 

Планирање и нивелисање 
терена за стазу и плато 
око споменика са ископом 
до 20 цм. Све површине 
грубо и фино испланирати 
са тачношћу од ±2 цм. У 

цену је урачунато и 
потребно попуњавање и 
набијање односно 
скидање земље. Вишак 
земље утоварати на 
камион и одвести на 
депонију. Обрачун по м2 
планиране површине. м² 30.0     
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4 

Колчење трасе кабла са 
обележавањем позиције 
рефлектора са 
прелиминарним 
светлосним пробама. 
Обрачун по м. м 20.0     

5 

Ископ земљаног рова 
ширине 0,4м, дубине 0,8м 
у земљишту III  категорије, 
за полагање кабла и FeZn 
траке. Обрачун по м´. м´ 20.0     

6 

Ископ земље за уградњу 
укопаних рефлектора 
дубине 0,6м и пречникаǿ 

0,6м. Обрачун паушално. 
пауш
.       

7 

Затрпавање рова 
димензије 0,4х0,8м са 
земљом из ископа са 
набијањем. Обрачун по 
м´. м´       

8 

Израда тампон слоја за 
укопане рефлекторе 
насипањем шљунка 
висине око 15цм (зависи 
од квалитета земљишта) и 
уградња дренажне цеви 
за отицање воде као и 
цеви за улаз-излаз кабла 
према упутству 
произвођача.. Обрачун 
паушално. 

пауш
.       

9 

Уградња тубе укопаних 
рефлектора наливањем 
бетона око тубе (између 
тубе и страница ископаног 
отвора) не набијајући 
додатно дренажни слој. 
Обрачун паушално. 

пауш
.       

10 

Откопавање око 
постојећег стуба јавног 
осветљења и налажења 
улаза кабла у стуб. 
Обрачун паушално. 

пауш
.       
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11 

Облагање постоља 
споменика терацом према 
упутству пројектанта. 
Подлогу за полагање 
тераца очистити и опрати, 
а затим набацити 
цементни шприц. Смесу 
за терацо израдити од 
цемента, ситнијег агрегата 
приближно коцкастог 
облика и воде, размера 
смесе је 1:2. Масу 
измешати усуво и додати 
воду. Терацо смесу, 
минималне дебљине 2 цм, 
излити преко подлоге, 
добро набити, уваљати и 
глетовати. Завршни слој 
тераца заштитити од 
гажења, промаје, сунца, 
по потреби квасити водом, 
док не одлежи. По 
везивању брусити грубим 
брусом до појаве чисте 
површине агрегата. 
Опрати чистом водом, 
китом справљеним од 
цемента и мермерног 
брашна попунити рупице, 
бразде и слично. Након 
три дана, по стврдњавању 
кита, терацо глачати 
брусевима разне финоће, 
док се не добије глатка и 
равна површина 
уједначеног сјаја. Обрачун 
по м2. м2 2.3     

12 

Ископ земље за ровове у 
које се постављају 
каблови за подно 
осветљење. Ископ 
извести према пројекту и 
датим котама. Бочне 
стране правилно одсећи, 
а дно нивелисати. У цену 
улази и слој песка. 
Обрачун по м3 земље. м3 2.50          
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13 

Набавка и разастирање 
песка у слоју дебљине 10 
цм, испод стазе. Песак 
пажљиво насути у 
слојевима, набити и фино 
испланирати. Обрачун по 
м2. м2 30.00          

14 

Израда платоа од 
гранитних коцки, 
постављених у слоју 
песка. Гранитне коцке 
димензија 10х10х10 цм и 
20х20х10 цм поставити у 
слоју песка дебљине 10 
цм, водећи рачуна о 
правилном паду. Спојнице 
попунити песком. У цену 
улази и набавка коцки. 
Обрачун по м2 стазе. м2 30.00          

  
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ:         

            

  IV ЕЛЕКТРО РАДОВИ          

1 

Испорука и полагање 
кабла типа PPOO-4х2,5 
мм² у готов ископан ров у 

слоју уситњене земље. м´ 26.00          

2 

Испорука и полагање 
траке FeZn 25x4 мм² 
паралелно са каблом. м´ 26.00          

3 

Испорука и постављање 
украсног комада KUK и 
заливање битуменом. 
Обрачун по комаду. ком. 5.00          

4 

Испорука и уградња GAL 
штитника и прозор траке 
при полагању кабла. м´ 26.00          
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Испорука и уградња 
рефлектора типа TERRA 
MAXI I/1453M/70W/4000K/ 
пескарено стакло 
производње Minel-
Schreder или слично. 
Светиљка треба да 
одговара следећим 
карактеристикама: 
Кућиште светиљке је 
израђено од 
алуминијумске легуре 
ливене под притиском и 
обојено електростатичким 
поступком бојом у праху. 
Поклопац светиљке је 
израђен од ливене 
алуминијумске легуре и 
обојен електростатичким 
поступком бојом у праху и 
који је истовремено и 
носач протектора и са 
њиме чини трајно 
заптивену целину. На 
поклопцу, са доње стране, 
тако да се не виде, треба 
да се налазе затварачи од 
инокса који омогућавају, 
брзо, јеноставно и без 
употребе алата, отварање 
светиљке.         

  

Протектор светиљке је 
израђен од равног, 
термички и механички 
ојачаног стакла носивости 
3000 кг. отпорног на УВ 
зраке, атмосферске 
утицаје и температурне 
дилатације. Огледало 
светиљке је израђено од 
алуминијума високе 
чистоће 99,8% који је 
електрополиран и анодно 
заштићен, са строго 
дефинисаном светлосном 
расподелом тако да 
омогућава постизање 
пројектованих 
фотометријских захтева. 
Предспојни уређај је 
постављен на носачу 
израђеном од материјала 
отпорног на корозију, који 
омогућава коришћење         
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натријумовог или 
металхалогеног 
светлосног извора снаге 
до 150W. Конектори 
морају да буду ручно 
раздвојиви без употребе 
алата.  

5 

Постоље у облику плоче, 
је од армираног бетона, 
прилагођено за монтажу 
светиљке, шаблон и други 
прибор су саставни део, 
који омогућавају 
постављање светиљке у 
тло. Светиљка 
стандардно треба да буде 
снабдевена уводницом Пг 
16 и,  опционо, (што је 
овде и посебан захтев), 
комплетом за повезивање 
светиљки у низ. 
Механичка отпорност на 
удар протектора од 
каљеног стакла је ИК 10. 
Степен механичке 
заштите комплетне 
светиљке (оптичког дела и 
дела предспојног уређаја) 
је ИП67. Светиљка је 
класе електричне 
изолације I, прикључак за 
уземљење је на кућишту 
светиљке на коју се 
повезује трака FeZn 
25х4мм ради остваривања 
заштите од опасног 
напона корака, а фактор 
снаге комплетне светиљке 
је већи од 0.85. Са 
аспекта одржавања је 
важно, да је одржавање 
светиљке могуће без 
употребе алата. 
Димензије светиљке 
приближно ǿ 380 мм Х 189 

мм (пречник Х висина). 
Обрачун по комаду. ком. 4.00          
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6 

Повезивање укопаног 
рефлектора типа TERRA 
MAXI  на кабал PPOO-
4x2,5 мм² са увођењем 

кабла у рефлектор кроз 
заштитну цев и PG 
уводник. Обрачун по 
комаду. ком. 4.00          

7 

Испорука и уградња 
метал-халогене сијалице 
HCI-T 70W у укопане 
рефлекторе. Обрачун по 
комаду. ком. 4.00          

8 

Увлачење кабла типа  
PPOO-4х2,5 мм² у 
постојећи стуб јавног 
осветљења кроз темељ 
стуба са повезивањем на  
RPO плочу. Oбрачун по 
комаду. ком. 1.00          

9 

Повезивање FeZn траке 
на укопане рефлекторе и 
на постојећу FeZn траку. 
Обрачун по комаду. ком. 5.00          

10 

Испитивање каблова 
након полагања а пре 
затрпавања и издавања 
атеста. Обрачун 
паушално. 

пауш
.       

11 
Геодетски снимак трасе 
кабла. 

пауш
.       

12 

Финално штеловање 
огледала унутар укопаних 
рефлектора за постизање 
оптималног осветљења 
након стављања под 
напон. Обрачун 
паушално.  

пауш
.       

  
УКУПНО ЕЛЕКТРО 
РАДОВИ:         

            

  УКУПНО РАДОВИ:         
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 
75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. 
тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

   

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ:  

1.1. Биланс успеха за 2011. и 2012. годину, као доказ да је у наведеним годинама 
пословао успешно. 

1.2. У погледу техничке опремљенсти:  доказ да поседује једно теретно возило ( 
достатити копију саобраћајне дозволе) 

1.3. У погледу кадровских капацитета:  најмање  једно запослено лице са 
положеним испитом из области заштите културних добара.  Као доказ 
доставити копију уверења о положеном стручном испиту.  

 
 
 
 
 
 

 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/2013 16/ 36 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача саставни је део конкурсне документације.),којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
Доказе за испуњеност додатних услова доказују се достављањем 
документата наведених у делу IV додатни услови, тачка 1.3. 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у конкурсно 
документацији.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужанда без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавции да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________[навести назив 
понуђача]у поступку јавне набавке радова број 7/2013, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђачје измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

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

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, 
Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – 
радова,ЈН бр 7/2013. - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
20.12.2013.  год до 12,00  часова.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за заштиту 
споменика културе Зрењанин,Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова –  ,ЈН бр. 7/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку ,ЈН бр. 7/2013- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова за ЈН бр 7/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
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5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у  конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 
6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у конкурсној документацији,у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је најкасније 45 дана,од дана истављања коначне ситуације, на основу  
оверене грађевинске књиге,  потписане од стране надзорног органа. Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. 
 
Авансно плаћање до  30%. 
  
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција на изведени посао  не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје 
радова.  
 
8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 180 календарских дана од дана 
потписивања уговора. 
 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
У цену је урачунато постављање скеле. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА,  А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/2013 21/ 36 

 

 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail spomkultzr@yahoo.com или факсом на број 023/564/366 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.7/2013. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог 
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 
је понудио краћи рок извршења посла. 
 
 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   
 
 
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
e-mail spomkultzr@yahoo.com, факсом на број 023/564/366или препорученом 
пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана пријема одлуке.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 
Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова- 
вајарско конзерваторски радови на Споменику српским добровољцима из Првог 
светског рата   у Новом Милошеву, ЈН број  7/2013 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник 
у заједничкој понуди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/2013 27/ 36 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ    ЈН бр 7/2013 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок за извођење радова 
 

 

 
Гарантни рок 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ ВАЈАРСКО КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА НА СПОМЕНИКУ 
ДОБРОВОЉЦИМА ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА У НОВОМ МИЛОШЕВУ  

 
 
Закључен између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту. Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту: Извођач), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 7/2013 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет уговора је извођење   вајарско рестаураторских радова на Споменику српским 

добровољцима из Првог светског рата, у Новом Милошеву  и ближе је одређен 

усвојеном понудом Извођача број _____ од  ______2013. године,  која је саставни део 

овог уговора и  инвестициона техничком документацијом  по којој се изводе радови и 

овим уговором. 

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

радну снагу, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско занатске и припремно-

завршне радове, ако и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет 

овог уговора. 

 

 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан  2. 

Уговорне стране уврђују да цена за извођење радова из члана 1.Уговора  износе укупно 

____________________ динара без ПДВ-а односно ______________ са ПДВ-ом, а 
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добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број _______ од 

________ 2013.године. 

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

елемената на основу којих је одређена. 

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

и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 

Извођача. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

 Најкасније 45 дана  од дана испостављања коначне ситуације, оверене од стране надзорног 

органа.  

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 

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

календарских дана, рачунајићи од дана увођења у посао. 

Странке су сагласне да Извођач од износа уплаћеног аванса започене радове који се могу 

изводити у атељеу, а остале радове чим се стекну  повољни временски услови. 

Датум увођења у посао, стручни надор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је 

увођење у посао  извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 

- Да је Корисник предао Извођачу пројектну документацију и грађевинску дозволу, 

- Да је корисник обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног  стицања горе 

наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. 

 

 

Члан 5. 

 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

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

-у случају елементарних непогода или више силе, 

-у случају измене пројектне документације по налогу Наручиоца, 

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

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

сагласност  Наручиоца  и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 дана од 

сазнања  за околности из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана  пре истека коначног рока за 

завршетак  радова. 

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

писани споразум. 

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

стручни надзор констаује у грађевинком дневнику 

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

због околности које су настале у време доцње. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да 

плати Наручиоцу уговорену казну у висино 0,1% укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи  од 5% од вредности укупно 

уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити , уз оверу надзорног органа без  претходног 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји  изведених радова, претрпео штету 

која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене 

казне и разлику до пуног износа штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора  да докаже. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет уговора  изведе у складу са важећим 

прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, пројектном документацијом и овим 

уговором, и да по завршетку радове изведене радове преда Наручиоцу. 

Извођач се обавезује: 

- Да по пријему  пројектне документације исту прегледа и у року од 7 дана достави 

примедбе у писаном облуку Наручиоцу на разматрање и даље поступање; 

неблаговрмено уочене или достављене  примедбе, које нису могле остати непознате да 

су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће  имати утицаја на рок за 

извођење радова; 

- Да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о 

именовању одговорног извођача радова; 

- Да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 

ту врсту посла и у уговореном року; 

- Да обазбеди довољну рану снагу на градилишту и благовремену испоруку  уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- Да обазбеди базбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта свих материјала и слично, тако да  се Наручилац  ослободи свих 

одговорности према државним органима, што се тиће  безбедности, прописа о заштити 

средине и радно правних прописа за време укупнг трајања извођења рдова до предаје 

радова Наручиоцу; 

- Да се строго придржава мера заштите на раду; 

- Да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- Да уредно води  све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије; 

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

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

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

набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 

извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
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- Да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем; 

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

неправилности и недостаци; 

- Да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, 

с тим да отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 

приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца. 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која 

мора да садржи: 

-податке о објекту  

-одговорном пројектанту 

-броју грађевинске дозволе 

-податке о Наручиоцу, 

- почетак и рок завршетка радове. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И КОРИСНИКА 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чланом 2.и 3. овог уговора. 

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 

Наручилац,  ће обезбедити вршење стручног конзерваторског и грађевинског надзора 

над извршењем уговорених  обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са 

грађевинским надзором. 

Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана пре почетка радова на градилишту 

надлежној инспекцији рада пријави градилиште, а копије прије постави на видно место   

на градилишту. 

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

документацију и грађевинску дозвлу, као и да му обезбеди несметан прилаз 

градилишту. 

 

 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 10. 

Гарантни рок за изведне радове изосиси_____ година рачунајући од дана  примопредаје 

радова, осим ако  је Правилником о минималним роковима за поједине врсте објеката 

односно радова  ( „Сл. Гласник РС“  92/2011), другачије одређено. За уграђене 

материјале важи гарантни рок у складу са  условима произвођача, који тече од дана 

примопредаје радова. 

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

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

и упутства за руковање. 

 

Члан 11. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први позив наручиоца, отклони о свом 

трошку  све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова. 

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

по пријему писаног позива Наручиоца, Корисник је овлашћен да за отклањање 

недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извршиоца, наплатом 

гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року. 
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Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 

Натучилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 

штете. 

 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 12. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 

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

меродаван је налаз овлашћене  организације за контролу квалитета. 

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

Наручилац има право да тражи да Извођач поново изведе  радове  у складу са 

пројектном документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач  у одређеном 

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

трошак Извођача. 

 

 

Члан 13. 

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 

_______________________, са седиштем _____________, ПИБ________________, 

матични број ____________. 

Извођач у потпунсти одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

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

 

ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

 

Члан 14. 

Уколико се током извођења  уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни 

надзор и Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених 

радова и изводи вишкове радова. 

 

Члан 15. 

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора 

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

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

ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде 

пројектне документације. 

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

1.овог члана, о томе обавести Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 

знатно повећана, о чеми је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

 

Члан 16. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 

уговора. 

Фактични обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

Члан 17. 

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно 

извођење додатних радова, у  смислу Закона о јавним набавкама,  са Извођачем се може 

спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац 

обезбеди средства  за њихово уговарање и извођење. 
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ПРИМОПРЕДАЈА  РАДОВА 

 

Члан 18. 

Извођач о завршетку  радова обавештава Наручиоца и стручни надзор,  а дан завршетка 

радова уписује се у грађевински дневник. 

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

радова. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 

надзора и Извођача и један представник Министарства културе Републике Србије. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и 

предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те неодостатке Извођач 

не почне да отклања у року од 5 дана по  пријему позива  од стране наручиоца и ако их 

не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом 

извођачу  на рачун Извођача. 

 

Члан 19. 

Коначна количина и вредност радова утврђује се на бази стварно изведених радова 

оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених једничних цена 

из понуде. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 20. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- Уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако 

извођач не изводи радове у складу са пројектном документацијом или из неоправданих 

разлога прекине са извођењем радова; 

- Уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла 

и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама 

стручног надзора; 

- У случају недостатка средстава за њихову реализацију. 

Члан 21. 

 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову 

реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет уговора ангажује другог 

извођача и активира гаранцију за добро извршење посла.Извођач  је у наведном случају 

обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене 

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

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

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

за раскид уговора. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 

За све што  овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Законом о планирању и изградњи, Посебним  узансама о 

грађењу и другим важећим прописима Републике Србије.  
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Члан 23. 

 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- Понуда Извођача бр __________ од ________ 2013. Године 

- Детаљни динамики план. 

Члан 24. 

 

Све евентуалне спорове стране ће решевати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

 

 

Члан 25. 

Овај уговор је сачињен у шест исответних примерака, по три за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

Наручилац      Извршилац 

    М. П.  

 

_____________________________   ________________________________ 
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
 (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набаке  вајарко рестаураторских радова на Споменику српским 
добровољцима из Првог светског рата   ЈН  бр 7/2013, поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 


