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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке под редним 

бројем 2/2019, деловодни број 01-136/6-19 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

2/2019, деловодни број 01-136/7-19, припремљена је: 
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 I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1.Подаци о наручиоцу 
Основна Школа „Јован Јовановић Змај“, 24420 Кањижа,Школски трг бр.1. 

www.jjzmajkanjiza.edu.rs 

 

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 бр. 2/2019 радови – Санација крова фискултурне сале. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не води се електронска лицитација. 

 

7. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Каваи Тибор, тел. 024/874-070, e-mail: zmaj@jjzkanjiza.edu.rs 

 

 

II.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 је извођење радова –  Санација крова, ОРН: 45260000-7 

– радови на крову и други посебни грађевински занатски радови. Процењена вредност 

јавне набавке је 2.750.000,00 дин. (словима: двамилионаиседамстопетдесетхиљададинара),    

без ПДВ-а. 

 

2.Партије 

Јавна набавка бр. 2/2019 није обликована у партијама.  

 

3. Врста оквирног споразума 

Јавна набавка бр. 2/2019 не спроводи се ради закључења оквирног споразума. 
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III.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО 

ИЗВОЂЕЉА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ РАДЊЕ И УСЛУГЕ. 
 

 

Техничке спецификације 

 

Количина тражених радова: демонтажа постојећих инсталација и оштечених делова 

постојећег крова и комплетна изградња нове кровне површине на фискултурној сали. 

 

 Радови обухватају: 

1.) монтажа и демонтажа потребних скела за радове на висини,    громобранске 

инсталације, кровних панела, хидроизолационог слоја, ламперије, рожњаче.  

изведбу свих потребних радњи и предрадњи за поједине врсте фарбарских и 

молерских радова; 

2.) демонтажа постојеће громобранске инсталације, кровних панела, 

хидроизолационог слоја, ламперије, летве и рожњаче,   

3.) постављање нове кровне конструкције са кровним покривачем Тримотерм перформ 

плочама, са свим потребним пратећим радовима, 

4.) изведба свих потребних лимарских радова, 

5.) утовар и одвоз шута. 

 

Ознака радова из ОРН: 45260000-7 – радови на крову и други посебни грађевински 

занатски радови.  

 

Завршетак радова је 27.01.2020. год. 

 

 

IV.  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  
 

Техничка документација: ИДП – идејни пројекат санације дела објекта бр. 5. који се 

користи као фискултурна сала – број дела пројекта је: Е – 39/2019 – ИДП – 0, израђен у 

септембру 2019. године у Суботици. 

Пројектант је Csilla Gulyás ПР. „Steel House” Суботица. 
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V.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

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) – брисана - Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015). 

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.)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је  

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона); - за обављање  

делатности која је предмет јавне набавке не постоји дозвола предвиђена  

посебним прописом. 

 

     6.)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је  

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,  

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема  

забрану   обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1.1. Да има одговарајући кадровски капацитет, 

 

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.  
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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. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве(Образац изјаве понуђача, је 

саставни део конкурсне документације),којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

и 76. 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. 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - не постоји дозвола предвиђена посебним прописом 

за обављање предметне делатности.  

Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, 

дат је у поглављу XII).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
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одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 Понуђач је дужан да 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 набавци и да је 

документује на прописани начин. 

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

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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

ради утврђивања испуњености услова. 

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

из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 

би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 

то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

Понуду може поднети 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, осим ако наручилац из 

оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

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

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

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

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

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

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

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

Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик 

како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.  
 

 

 

 

VI. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМA 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“ на основу члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  

  Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће уговор 

доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 

понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 

назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 

овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VII.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - извођење 

радова –Санација крова, ЈН бр.2/2019, 
 

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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: извођење радова – Санација крова, ЈН бр.2/2019. 
Радови се изводе у Кањижи у ул. Широка бр. 72., и обухватају: 

1.) монтажа и демонтажа потребних скела за радове на висини,    громобранске 

инсталације, кровних панела, хидроизолационог слоја, ламперије, рожњаче.  

изведбу свих потребних радњи и предрадњи за поједине врсте фарбарских и 

молерских радова; 

2.) демонтажа постојеће громобранске инсталације, кровних панела, 

хидроизолационог слоја, ламперије, летве и рожњаче,   

3.) постављање нове кровне конструкције са кровним покривачем Тримотерм перформ 

плочама, са свим потребним пратећим радовима, 

4.) изведба свих потребних лимарских радова, 

5.) утовар и одвоз шута. 

 

Датум                    Понуђач 

 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 образац понуде. 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 

календарских дана рачунајући  

од дана званичног пријема 

коначне ситуације, у ком року 

ће  Наручилац  вршити 

плаћање Понуђачу. 

Плаћање се врши уплатом на 

рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да 

захтева аванс. 

 

 

Рок извршења радова 

 

Рок за извршење свих 

грађевинских и занатских  

радова је 27.01.2020. године. 
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VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

Адреса  

Бр. телефона  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Банка код које се 

води рачун: 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
САНАЦИЈА КРОВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Редн
и 

број 

Врста радова Једи
на 

мере 

Коли
чина 

Цена 
по јед. 

мера 

укупн
а цена 

без 
ПДВ 

Укупна 
цена са 

ПДВ 

1.  Монтажа и 

демонтажа 

потребних скела 
за скидање и 
монтирање 

кровне облоге и 
остале радове на 

висини. 

пауш 1,00    

2.  Демонтажа 

постојеће 
громобранске 
инсталације на 

кров. Обрачунава 
се паушално 

пауш 1,00    

3.  Демонтажа 
хоризонталне и 
вертикалне  олука 

све по м. 

м 24,00    

4.  Демонтажа 

постојећих кровних 
панела дебљине 
д=6цм. 

Обрачунава се 
хоризонтална 

пројекција кровне 
површине по м². 
 

м² 240,0

0 
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5.  Демонтажа 
постојећих кровних 
хидроизолација. 

Обрачунава се 
хоризонтална 
пројекција кровне 

површине по м2. 

м² 240,0
0 

   

6.  Демонтажа  

ламперије на 
деловима где је 

оштећена од   
влаге.  Обрачунава   

се   по 
хоризонталној 
пројекцији 

површине по м2 

м² 100,0

0 

   

7.  Демонтажа 
оштећених 
рожњача од влаге. 

Димензије дужина 
по комаду 3,60м и 
пречника 12/14цм. 

Обрачун. се по 
комаду 

ком 14,00    

8.  Уградња нове 
рожњаче 

диментије 
л=3,60м и 
пречника 12/14цм 

од здраве јелове 
градње. 
Обрачун по 

комаду.1 

ком 14,00    

9.  Монтирање  

ламперије  заједно  
са  премазом 

од 
водонепропусног 
материјала. 

Обрачун. се по м2. 

м² 100,0

0 

   

10.  Набавка 

материјала, 
испорука И 

поставјлање 
паропропусне 
политекс фолије на 

подлогу од 
ламперије. У цени 

м² 240,0

0 
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обухватити 
постављање контра 
летви 24/48 мм. 

Обрачун по м² 
хоризонталне 
површине.  

11.  Набавка  и 
покривање  кровне  

површине  са 
Тримотерм 

Перформ Р СНВ - 
100/1000 ТС 0,55 
мм СП 25 µм 9006 

/0,50 мм СП 25 
µм 9002 

АТЕСТ ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНО
СТ 120 мин. 

м² 240,0
0 

   

12.  Израда и 
постављење опшава 

код олука од 
поцинк лима 
д=0,5мм, развијена 

ширина 33цм. 
Обрачунава се по м′ 

м′ 19,00    

13.  Израда и монтажа 
снегобрана од 

поцинк лима 
д=0,5мм,развијена 
ширина 50цм. 

Обрачунава се по 
м′. 
 

м′ 19,00    

14.  Израда и монтажа 
опшава крова од 

поцинк лима 
д=0,50мм. 

Развијена ширина 
50цм. Обрачунава 
се по м′. 

м′ 19,00    

15.  Израда и монтажа 
хоризонталног и 

вертикалног олука 
од поцинк лима 
д=0.5мм, пречника 

Ø14цм.Обрачунав
а се по м′. 

м′ 29,00    
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16.  Израда и монтажа 
вандиксна од 
поцинк лима 

д=0,5мм, развијене 
ширине 50цм. 
Обрачунава се по 

м′. 

м′ 26,00    

17.  Прикључење 

постојећих поцинк 
трака на кров. 

Обрачунава се 
паушално. 

пауш 1,00    

18.  Комплетна 
демонтажа и 
поправка чвора 

код споја између 
нижег крова и 
зида фискултурне 

сале са израдом 
одвода атмосфеске 

падавине са крова 
и заштитом 
спољног       зида од    

даљњег влажњења 
од падавине. 

пауш 1,00    

19.  Утовар и одвоз 
шута на депонију 
до 10км. Обрачун 

по м3 
 

м3 5,00    

 
Укупно без ПДВ-а             _________________ динара 

 

Укупно ПДВ                    _________________ динара 

 

Укупно са ПДВ-ом             _________________ динара 

 

 
       ___________________________ 

            потпис овлашћеног лица 

или 

Укупно ______________________ динара (уколико понуђач не обрачунава и не исказује ПДВ на 

основу члана 33. Закона о ПДВ-у). 

 
Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

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

образац структуре цене потписију сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене. 
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- понуђачи наводе јединичне цене без ПДВ-а и јединичне цене без ПДВ-а умножене са количином.У рубрику 

“Цена по јединици мере“ уписати цену радова са потребним материјалом по једном квадратном метру.У 

рубрику “Укупна цена без ПДВ-а“ уписати збир укупне цене извођења радова без ПДВ-а.У рубрику 

“Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати збир укупне цене извођења радова и са ПДВ-ом. На крају укупну цену 

без ПДВ-а; - затим наводе износ ПДВ-а као и- укупну цену са ПДВ-ом. 

  

 

 

 

 

IX. 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:  Потпис понуђача 
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X. 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 набавке за извођење радова – Санација крова, ЈН број 2/2019 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  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.. 
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XI.  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 за извођење радова – Санација крова, ЈН број 2/2019, испуњава 

све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане  

конкурсном документацијомза 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4.) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

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

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. 

ст. 2. Закона). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                                _____________________                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XII.  ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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 подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача]у поступку јавненабавке за извођење радова – Санација крова, ЈН број 

2/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијомза 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4)  Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                  _____________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача. 
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XIII. МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА САНАЦИЈЕ КРОВА 

Закључен између: 

Наручиоца: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа 

са седиштем у Кањижи, Школски трг 1, ПИБ:100787991 Матични број: 08114307. 

Број рачуна: 840-1156660-32 Назив банке: Управa за трезор, 

Телефон: 024/ 874-070, Телефакс: 024/874-070 

кога заступа: директорБиро Едит, (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

Понуђача: ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица и број .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: .................................. 

кога заступа...................................................................  

(удаљем тексту: Понуђач), 

 

Основ уговора: 

ЈН број:2/2019 

Број и датум одлуке о додели уговора: 01-____________, од ____________.2019. год. 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

Предмет уговора 

Члан 1 

 Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег 

понуђача за извођење радова – Санација крова, ЈН број 2/2019, Одлуком о додели уговора 

број 01-               , од _______2019. године у поступку јавне набавке мале вредности, по 

позиву за подношење понуда објављеног дана ___________ 2019. године на Порталу Управе 

за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца. 

-

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (уколико је 

заједничка понуда навешће се споразум, којим је прецизирана одговорност сваког 

понуђача) 

- 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ (уколико понуђач 

наступа са подизвођачем навешће се назив подизвођача и део предмета са вредношћу 

послова изражен у динарима, који ће извршити подизвођач). 

 

Члан 2. 

Овим уговорoм се Понуђач обавезује да изврши санацију крова на фискултурној сали 

Наручиоца у  Кањижи (у даљем тексту: санација крова) са демонтажом постојећег крова и 

изградњом новог кровног покривача, уз извиђење потребних других грађевинских 

занатских радова, и то према условима из понуде број____________од 

_________________2019. године која чини саставни део овог уговора. 
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Изведба свих радова се подразумева са свим потребним радњама за поједине врсте 

грађевинских радова, са свом материјалом, људском снагом и могућностима, те заједно са 

свим скелама, механизацијом оплатама и слично. 

 

Члан 3. 

Радови обухватају: 

Понуђач се обавезује да изврши перманентно од дана потписивања овог уговора, 

односно од дана увођења у посао демонтажу постојећег крова и монтажу санираног на 

фискултурној сали школске зграде, и то:   

 

1. монтажа и демонтажа потребних скела за радове на висини,    громобранске 

инсталације, кровних панела, хидроизолационог слоја, ламперије, рожњаче.  

изведбу свих потребних радњи и предрадњи за поједине врсте фарбарских и 

молерских радова; 

2. демонтажа постојеће громобранске инсталације, кровних панела, 

хидроизолационог слоја, ламперије, летве и рожњаче,   

3. постављање нове кровне конструкције са кровним покривачем Тримотерм перформ 

плочама, са свим потребним пратећим радовима, 

4. изведба свих потребних лимарских радова, 

5. утовар и одвоз шута. 

 

Рок за завршетак радова је 27.01.2020. год. 

 

Вредност и одређивање цене 

Члан 4 

 Уговорне стране су сагласне да се укупна цена санације крова утврђује на основу 

дате понуде понуђача број_____________ од дана ___________2019.године у укупном 

износу од _________________ динара без ПДВ-а, и словима : 

 _________________________________________________________________, односно 

 _________________динара са ПДВ-ом, и словима :  

 _____________________________________________________________________. 

Цене из понуде понуђача су фиксне, и не могу се мењати ни у ком случају. 

 

Рок и начин плаћања 

Члан 5. 

Рок плаћања је 45 календарских дана рачунајући  од дана званичног пријема 

привремених ситуација, односно коначног обрачуна радова,у ком року ће  Наручилац  

вршити плаћање Понуђачу. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

            Обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Рок и начин извођења радова 

Члан 6. 

Рок за извршење свих радова по овом уговору је 27.01.2020. године. 

           

        Члан 7. 

 Понуђач се обавезује, да ће радове вршити у складу са важећим законским и 

подзаконским актима, важећим стандардима и техничким нормативима и правилима своје 

струке. 
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Финансијско обезбеђење 
                                                                    Члан 8. 

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, односно овлашћени члан 

групе понуђача у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана 

закључења уговора је у обавези да достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења:  

 Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује 

да преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење 

посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 

који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску 

гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може 

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

надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако 

је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг).  

 

Члан 9. 

Понуђачгарантује Наручиоцу квалитет свих извршених радова, и обавезује се да ће 

примедбе отклонити о сопственом трошку и у року одређеном од стране Наручиоца. 

Уколико Понуђачне поступи према одредбама из претходног става Наручилац ће 

настале недостатке отклонити на терет Понуђача. 

 

Стручни надзор 

Члан 10 

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова. 

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према одобрењу за 

извођење радова, односно према техничкој документацији по којој је издато одобрењу за 

извођење радова; контролу и проверу уграђеног материјала, примену прописа, стандарда и 

техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина 

изведених радова; проверу дали постоје докази о квалитету материјала који се уграђују, 

давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља 

технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која 

се појаве у току извођења радова. 

Стручни надзор за предметне радове може да врши лице које испуњава услове 

прописане законом.  

У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која сузапослена у 

привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетничкој радњи које је 

извођач радова на том објекту, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица која раде на 

пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске 

дозволе. 

 

Завршне одредбе 

Члан 11. 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у 

писменој форми у складу са конкурсном документацијом јавне набавке бр. 2/2019. 
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Члан 12. 

 Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор. 

 У споразуму о раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и 

обавезе доспеле до момента раскида. 

 

 

Члан 13. 

 Наручилац има право једностраног раскида овог уговора у следећим случајевима: 

ако га Понуђач писмено обавести да не може да испуњава уговорне обавезе; ако Понуђач не 

врши радове у складу са важећим законским и подзаконским актима, важећим стандардима 

и техничким нормативима и правилима своје струке. 

 

 

Члан 14. 

У случају спора у вези примене овог уговора потписници исти решавају мирним 

путем – споразумно односно признају надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 

 

Члан 15 

 Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 

 ЗА НАРУЧИОЦА         ЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 
Напомена: 

модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата 

елементе модела уговора ! 
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XIV.  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: Основна Школа „Јован Јовановић Змај“ Кањижа, 

24420 Кањижа, Школски трг 1., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку извођења радова 

– Санација крова, ЈН бр. 2/2019, - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 30. новембра 2019. године 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 наручулац 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. 
 

Понуда мора да садржи: 

 попуњен, печатом оверен и потписан -Образац понуде из конкурсне документације; 

 попуњен, печатом оверен и потписан -модел уговора из конкурсне документације  

 попуњен, печатом оверен и потписан – Образац структуре понуђене цене из 

конкурсне документације; 

 попуњен, печатом оверен и потписан  образац - Изјава понуђача о испуњавању 

услова из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом 

 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној понуди из 

конкурсне документације  

 попуњен, печатом оверен  и потписан образац Изјаве подизвођача о испуњавању 

услова из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом  

 Доказ о испуњености додатних услова 
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Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

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

потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 

(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. 

Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из 

групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 

и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 

треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 

сагласно чл. 81. Закона. 

 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

3. 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: ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ Кањижа, 24420 Кањижа, Школски трг 1.са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку извођења радова – Санација крова, ЈН бр. 2/2019,  - 

НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Допуна понуде за јавну набавку извођења радова – Санација крова, ЈН бр. 2/2019, - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку извођења радова – Санација крова, ЈН бр. 2/2019,  - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођења радова – Санација крова,           

ЈН бр. 2/2019, - 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. 

 

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач за једну партију 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 

са подизвођачем. 



27 

 

 

 

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) 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 поглављу V конкурсне документације, 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. 

 

6. 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 поглављу V конкурсне документације, 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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7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 календарских дана рачунајући  од дана званичног пријема 

привремене ситуације, у ком року ће  Наручилац  вршити плаћање Понуђачу. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

7.2. Захтев у погледу рока завршетка радова 

Рок извршења радова санације крова је 27.01.2020. године. 

7.3. 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 не може мењати 

понуду. 

 

8. 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 су урачунати сви трошкови који се јављају приликом извршења 

радова,fco.наручилац у Кањижи. (трошкови набавке материјала, транспортни трошкови, 

трошкови инсталације - сви пратећи трошкови). 

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. 

 

9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Нема. 

 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

11. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВА, ОСНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: 

 

12.  ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ, КАО ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ 

НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ 

НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ 
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НА НАЧИН ОДРЕЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА:  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације, појашњења у вези са припремањем понуде, као и да укаже на недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији 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, појашњењима или указаним недостацима и неправилностима 

у конкурсној документацији, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

Додатне информације, појашњења и недостаци/ неправилности у конкурсној 

докуметнации упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама, појашњењима 

недостацима и неправилностима  конкурсне документације, ЈН бр. 2/2019. 

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, појашњења, указивање на недостатке и 

неправилности конкурсне документације у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20.Закона. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15.  Обавештење о роковима и начину доношења захтева за заштиту права, са 

детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са 

чланом 151. став 1.) тач. 1.)-7.) Закона, као и износом таксе из члана 156. Став 1. Тачка. 

1.)-3.) закона и детаљним упутством о потврди из чл. 151 став 1. тачка 6) Закона којом 

се потврђује да уплата таксе извршена, а која се прилаже уз заштиту права приликом 

доношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним 
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног 

споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

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

Републичкој комисији.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail: zmaj@jjzkanjiza.edu.rs, и 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 објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, 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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 

исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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. 

Захтев за заштиту права садржи: 

            -Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

-Назив и адресу наручиоца 

-Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

-Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

-Чињенице и доказе којима се повреде доказују 

-Потврду о уплати таксе из члана 156. овог Закона 

- Потпис подносиоца 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 

подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 

сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца,број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

mailto:zmaj@jjzkanjiza.edu.rs
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захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.   

 

 

 

Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 

60.000,00 динара.  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

 

16. 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.  
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17. ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА  

ДА МОЖЕ ПРИСУСТВОВАТИ ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

 

 

 

 

Овлашћујем ______________________ да присуствује отварању понуда бр. 2/2019. за  

 

НАБАВКУ РАДОВА САНАЦИЈЕ КРОВА,  дана __________________________у Основној  

 

школи „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ у Кањижи.  

 

Све његове изјаве дате у записнику са отварања понуда сматрамо својим и у целости 

прихватамо. 

 

 

 

Дана: 

У   

 

ПОНУЂАЧ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


