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Општи подаци о наручиоцу 

 

Назив наручиоца: Средња школа „Ђура Јакшић“ 

Адреса наручиоца: Карађорђева број 94, 34210 Рача 

Интернет страница наручиоца: www.raca.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: office@raca.edu.rs 

Врста наручиоца: Просвета 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка радова у отвореном поступку 

Врста предмета: Реконструкција и изградња спортских терена 

 

ВРСТА ПОСТУПКА  

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку ради закључења уговора о јавној 

набавци.  

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је „ Инвестиционо одржавање спортског терена средње 

школе Ђура Јакшић Рача ", број јавне набавке 2/2015 

КОНТАКТ: 

Контакт особе: Снежана Миловановић, Марија Стевановић, Катарина Голубовић 

Е маил- office@raca.edu.rs 

Број телефона: 034/751-281,034/752-146 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке су радови на изградњи и реконструкцији спортских терена.  

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ  

Назив и ознака из општег речника: 45454000 Радови на реконструкцији  

Класификациона делатност: одељак Ф-43 Специјализовани грађевински радови  

 

http://www.raca.edu.rs/
mailto:office@raca.edu.rs
mailto:office@raca.edu.rs
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини 

понуду према упутству Наручиоца.  

ЈЕЗИК ПОНУДЕ  

Понуда и сва конкурсна документација која се односи на понуду, а која се 

размењује између понуђача и наручиоца, биће на српском језику.  

ПАРТИЈЕ  

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).  

ЦЕНА  

Понуђене јединичне цене треба да садрже све трошкове (радне снаге, материјала, 

припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично) и исказане у 

динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност. 

Понуђене цене су фиксне за цео уговорни период. 

Понуда са варијантама није дозвољена.  

Попуст на понуђену цену није дозвољен.  

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ  

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је најнижа понуђена укупна 

јединична цена. Уговор се закључује на износ расположивих средстава из финансијског 

плана Наручиоца. У случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном 

ценом, наручилац ће доделити уговор оном који је за претходне три обрачунске године 

(2012, 2013. и 2014. година) остварио већи укупан пословни приход.  

 

ПРИПРЕМА И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДА  

Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.  

Сви документи у понуди треба да буду нумерисани и повезани, тако да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не 

оштете листови.  Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду 

у име подносиоца понуде.  
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Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико 

постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

 

ПЕЧАЋЕЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДЕ  

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном 

облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у 34210 Рача, ул. 

Карађорђева бр. 94, са назнаком ''Понуда за јавну набавку добара бр. 2/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ'',  - јавна набавка радова, најкасније до дана 14.08.2015. године, до 12.00 

часова.  

На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.  

 

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ У ПОНУДАМА И ЊИХОВО ПОВЛАЧЕЊЕ  

Понуђач у року за подношење понуда може да измени, допуни или опозове своју 

понуду писменим обавештењем. Ни једна понуда не може да буде измењена након истека 

рока за подношење понуда. Свако такво обавештење о изменама, допунама или повлачењу 

биће припремљено, запечаћено, означено и достављено у складу са одредбама овог 

документа, којима је одређен начин подношења понуде, а коверат ће бити са ознаком 

„Измена понуде" или „Допуна понуде" или „Опозив понуде". 

Измена понуде пре истека рока за подношење понуда мора да буде приказана у 

обрасцу из тендерске документације, те се понуда мења на тај начин да Понуђач у 

запечаћеној коверти са назнаком „Измена понуде" доставља попуњен и оверен образац 

понуде, попуњен и оверен образац модел уговора и уколико се измена понуде односи на 

цену понуђач је дужан доставити и попуњен и оверен обрзац структуре цене и образац 

техничке спецификације. 

Измена понуде која није достављена на обрасцу из понуде сходно претходном 

ставу се неће узимати у разматрање и цениће се основна понуда која је поднета у складу 

са тендерском документацијом на обрасцима из тендерске документације.  
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УЧЕШЋЕ У ПОНУДИ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвршилац, 

нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац ће одбити све 

понуде које су супротне забрани из претходног става сходно члану 87. Став 5. Закона о 

јавним набавкама.  

 

ПРАВО УЧЕШЋА  

Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова 

доказује достављањем доказа према Члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са 

конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани. Докази о испуњености 

услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 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, у складу са Чланом 79. 

став 7. ЗЈН. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 

понуђач може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  Наручилац је дужан да провери 

да ли су испуњени услови за примену из претходног става.  

 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

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

поверити подизвођачу. Ако ће понуђач делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача и 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 је дужан да за 
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подизвршиоце достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.  

став 1. тачка од 1) до 4) и члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама, а доказ о 

испуњености услова из Члана 75. Став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама за део 

набавке који ће извршити преко подизвршиоца, што доказује достављањем доказа из 

члана 77. Закона, а остале доказе о испуњености услова из члана 77. Закона о јавним 

набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом. Уколико уговор о 

јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

утврђивања испуњености услова.  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 о јавним набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог 

услова преко подизвршиоца којем је поверио извршење тог дела набавке. Накнадно 

ангажовање подизвођача, током извршења уговора за ову јавну набавку, није дозвољено. 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА  

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и Члан 75. став 2. Закона о јавним 

набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих 

разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 

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;  

4) понуђачу који ће издати рачун; 
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5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

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

Споразумом из претходног става 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.  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана 

од дана отварања понуде. 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА 

Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник. 

Радови се изводе сукцесивно у року од 30 календарских дана од дана пријема 

појединачног налога од стране Наручиоца.  Гарантни рок за изведене радове је 2 године.   

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања је 45 календарских дана од дана пријема сваке појединачне оверене 

ситуације о изведеним радовима. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
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МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

Радови се изводе на територији Општине Рача, на игралишту које припада 

Среднњој школи „Ђура Јакшић“ из Раче. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10%. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице за озбиљност понуде је 40 дана од дана 

отварања понуда.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока 

за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор 

не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 

по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у 

тренутку закључења уговора, 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 30 (тридесет) 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 
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уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 

ПОВЕРЉИВОСТ  

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба 

да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО". Наручилац је дужан да у току 

поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са Чланом 14. Закона 

о јавним набавкама. Не сматра се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 

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

рангирање понуде. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 

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

информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 

начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда 

наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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 
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техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

 

УПОЗНАВАЊЕ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију на 

следеће начине:  

- на Порталу јавних набавки 

- на сајту наручиоца. 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Наручилац може да изврши измену Конкурсну документацију сагласно члану 63. 

Закона о јавним набавкама.  

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА 

Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. Извођење радова ће се 

вршити у складу са Законом о јавним набавкама, Законом о планирању и изградњи 

објеката, пројектном документацијом, прописима, стандардима, правилима струке. 

Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима,  

подзаконским актима, уредбама и правилима која на било који начин могу утицати, или се 

примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова.  

 

ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач 

може тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације. 

Захтеве за појашњење и копије одговора биће послати свим подносиоцима понуда који су 

преузели Конкурсну документацију. 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Рок за подношење понуде је 19.08.2015. године до 12:00 часова. Рокови који се у 

поступку ове јавне набавке рачунају од дана када је позив за достављање понуда  
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објављен на Порталу јавних набавки, дан објављивања се не рачуна у рок, већ се за 

почетак рока узима следећи наредни дан од дана објављивања. Благовременим ће се 

сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 19.08.2015. године до 

12:30 часова без обзира на начин достављања. 

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПОНУДЕ 

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. Наручилац ће одбити и 

све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде. Одговарајућа понуда је понуда која је 

благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке.  

 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда отпочеће 19.08.2015. године у просторијама Средње школе 

„Ђура Јакшић“из Раче, са почетком у 12:30 часова. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. Пре почетка 

отварања понуда представници подносилаца понуда који присуствују отварању понуда  

предају Комисији овлашћење за заступање подносиоца. Било какве промене у садржини 

понуде које би евентуално подносилац понуде учинио током рада комисије неће се 

узимати у разматрање. Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови 

Комисије и овлашћени представници подносилаца понуда.  

 

ПОДОБНОСТ И УСАГЛАШЕНОСТ ПОНУДЕ СА ЗАХТЕВИМА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Пре него што Комисија приступи детаљној оцени понуде, утврдиће да ли је понуда 

прописно потписана и да ли је усаглашена са захтевима наведеним у упутству 
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подносиоцима понуда. Понуде које су некомплетне, недовољно читке или неразумљиве 

или садрже остале нерегуларности биће одбијене.  

 

РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац 

може тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за 

појашњење биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) 

дана од дана пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у 

писаној форми.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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. 

 

 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, у складу са 

чланом 82. Закона о јавним набавкама.  

 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Понуђачи који сматрају да је повређено њихово право, услед грешке или 

неправилности током поступка јавне набавке, могу да поднесу захтев за заштиту права 

понуђача на начин и у року који је дефинисан и утврђен у Закону о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом 

препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца.  Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на 

рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу са позивом на број 

97 50-016, шифра плаћања 153 или 840-30678845-06 шифра плаћања 153 или 253, позивом 
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на број: број јавне набавке, сврха: Захтев за заштиту права, назив Наручиоца и  

број јавне набавке, корисник: Буџет РС у износу од: 80.000 динара. Ако се захтев за 

заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавка 

односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 

динара.  0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем 

је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама. По пријему 

одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван да закључи уговор, у року од 8  

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Изабрани понуђач је 

дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана од дана  

када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђац не достави 

уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

 

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

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

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

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

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о 

обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или 

уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак 

јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време 

покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед 
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којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати 

у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. Наручилац ће своју одлуку 

о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге 

обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке. 

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима 

припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.  

 

НУМЕРАЦИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац је сваку страницу конкурсне документације обележио и иста се састоји 

од укупно 50 странице.  
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САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

У циљу сачињавања исправне понуде - понуђач треба да попуни следеће обрасце и 

да приложи прилоге утврђене овом конкурсном документацијом: 

1. Образац број: 1 - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. и 76. ЗЈН - образац потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача и 

доставља прилоге наведене у упутству за доказивање испуњености услова.  

2. Образац број: 2 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ --образац се попуњава у целости, 

потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача. Ако понуду подноси група 

понуђача, образац попуњава и оверава овлашћени представник сваког члана групе 

понуђача.  

3. Образац број: 3 - ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - образац се попуњава 

у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.  

4. Образац број: 4 - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - образац се попуњава на српском 

језику, образац мора бити попуњен у целости, и потписан и оверен од стране овлашћеног 

лица.  

5. Образац број: 5 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА 

ПОДИЗВРШИОЦЕМ – образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и 

оверава га печатом понуђача. 

6. Образац број: 6 - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ -у случају када понуђач наступа 

са подизвршиоцем образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га 

печатом понуђача. ПодИзвођачтакође мора да испуњава услове предвиђене у члану 75. 

Закона о јавним набавкама, и дужан је да приложи све доказе сходно обрасцу број 1. 

конкурсне документације - под редним бројем од 1 до 4.  

7. Образац број: 7 - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВРШИОЦА - образац се попуњава у целости, 

потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.  

8. Образац број: 8 - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - изведених истих или сличних услуга у 

последних 5 година - образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава 

га печатом понуђача.  

9. Образац број: 9 - ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О СТРУЧНОМ КАДРУ - образац се 

попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача. 



Јавна набавка радова у отвореном поступку - "Инвестиционо одржавање спортског терена 

средње школе Ђура Јакшић Рача“, број јавне набавке 2/2015  

17 

 

10. Образац број: 10 - ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ -

образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом 

понуђача.  

11. Образац број: 11 - ОБРАЗАЦ - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - образац се 

попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.  

12. Образац број: 12 - ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - образац 

се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.  

13. Образац број: 13 - ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. (заштита на раду, запошљавање, услови рада, заштита животне 

средине и увези интелектуалне својине) - образац се попуњава у целости, потписује 

овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.  

14. Образац број: 14 - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР УСЛУГА -

образац потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача 

15. Образац број: 15 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА и упутство -образац се 

попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.  

16. Образац број: 16 - МОДЕЛ УГОВОРА - овлашћено лице понуђача мора да 

попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 

уговора. 

17. Образац број: 17 - ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКИМ ГАРАНЦИЈАМА - образац се 

попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача-  

18. Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да, поред горе наведених 

докумената достави Споразум о заједничком наступању сачињен у складу са чланом 81. 

Закона о јавним набавкама. Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном 

документацијом. Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити 

попуњени, потписани и оверени печатом понуђача, за лакше попуњавање образаца, 

дозвољено је копирање истих, са истим садржајем.  

Ако понуду подноси група понуђача Споразумом о заједничком наступању наводи 

се члан групе који потписује и оверава печатом обрасце (водећи члан групе).  

Изузетно:  

- Образац 13 - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

попуњава сваки Члан групе понуђача засебно (образац се фотокопира у потребном броју). 
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УПУТСТВО И ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 

124/2012 и 14/2015) Понуђач треба да докаже да испуњава обавезне услове прописане 

чланом 75. и 76. ЗЈН и достави доле наведене доказе из члана 77. ЗЈН.  

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку има понуђач: 

1. Ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  

Доказ: Извод Агенције за привредне регистре  

2. Aко понуђач 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;  

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлаженог суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и то: 

a) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 

б) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду; 

в) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника. У случају да правно лице има више 

законских заступника за сваког од њих треба доставити овај доказ. 

3. ако му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда; 
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Доказ: Потврда издата после објављивања позива за подношење понуда, и то: за судску 

меру потврда Привредног суда, за управну меру потврда Прекршајног суда или надлежног 

управног органа. Наведене доказе може да замени потврда Агенције за привредне 

регистре Републике Србије.  

4. ако је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште у страној држави; 

Доказ: Потврда надлежног органа да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине: 

а) Уверење Министарства финансија - Пореске управе о плаћеном порезу, 

доприносу и другим јавним дажбинама, и  

б) Уверење Службе за утврђивање и наплату локалних прихода Градске односно 

Општинске управе.  

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, доставља потврду надлежног 

органа да се налази у поступку приватизације - потврда коју је издала Агенција за 

приватизацију.  

Докази из тачке 2-4 не могу бити старији од 2 месеца пре дана отварања понуда 

(члан 77. став 3. ЗЈН). Доказ из тачке 3 мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда.  

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.  

 

Сходно члану 78. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12 

и 14/2015) понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из тачке 1-4. 

доказује достављањем извода о регистрованим подацима из Регистра понуђача или 

навођењем интернет странице на којој се могу проверити подаци о регистрацији. 

Уколико понуђач доставља понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН:  

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

тачке 1-4  овог упутства, које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са 

чланом 81. ЗЈН: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени 

у тачкама од 1-4. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ  

Право учешћа има понуђач ако располаже следедећим неопходним финансијским, 

пословним, техничким и кадровским капацитетом: 

5. Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:  

Неопходан финансијски капацитет: да је понуђач у претходне три пословне године 

(2012, 2013. и 2014. година) остварио укупан пословни приход најмање у износу од 

100.000.000,00 динара. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке - образац БОН-ЈН који издаје 

Агенција за привредне регистре са подацима о претходне три пословне обрачунске 

године, а ако понуђач послује краће од три године, прилаже се биланс стања и 

успеха за период пословања.  

6. Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у последње 3 године (2012, 2013 и 

2014. година) извршио минимално 1 посла на реконструкцији или изградњи 

спортских терена.  

Доказ: референц листа; оверене потврде од стране инвеститора (потврда треба да 

садржи назив, седиште, матични број наручиоца, назив услуга, вредност изведених 

услуга без ПДВ-а, датум завршетка услуга и потпис овлашћеног лица и печат  

наручиоца); фотокопије уговора. 

7. Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:  

а) да има најмање 20 (двадесет) запослених радника,  

б) да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за 

извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу и то. 

         - дипломирани грађевински инжењер, или дипломирани инжењер архитектуре 

или инжењер грађевине или инжењер архитектуре који поседује личну лиценцу: 

412 и остале лиценце са којима могу да се изводе ове врсте радова. 

Напомена: радни однос и ангажовање лица у складу са Законом о раду, мора да 

обухвата период најкасније од дана подношења понуде до извођења радова по 

уговору.  

Доказ:  

-  Понуђач доставља изјаву да располаже потребним стручним кадром  
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- прилаже фотокопије радних књижица и М обрасце Фонда ПИО за пријаву 

радника по основу уговора о раду, по основу уговора о обављању привремених и 

повремених послова и по основу уговора о допунском раду. 

-фотокопија уговора за ангажоване уговором о обављању привремених и 

повремених послова   

- фотокопија уговора за ангажоване другим уговором у складу са Законом о раду. 

7. Довољан технички капацитет - поседовање минимално следеће опреме:  

-    Асфалтна база 

- Грејдер – 1 ком 

- Асфалтна гарнитура (Финишери, ваљци, ваљак на преуматицима) 

- Миксер – 1 ком 

- Доставно возило – 1 ком 

- Багер на точковима – 1 ком 

- Комбиновани ваљак – 1 ком 

- Глодалица за асфалт – 1 ком 

- Керн машина – 1 ком 

- Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – 1 ком 

- Комбиновани ваљак – 1 ком 

 

Доказ:  

- Изјава понуђача - образац Техничка опремљеност  

- Фотокопија пописне листе на дан 31.12.2014. године или аналитичка картице, за 

моторна возила, копија саобраћајних дозвила са прописима. Техничка опрема мора 

да буде у власништву. 

 

8. ако достави изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о 

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

којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац број 13). 
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Уколико понуду подноси група понуђача сваки члан из групе понуђача мора да 

испуни услове који су наведени под тачком од 1- 4 , док услове под тачком 7. и 8. 

испуњавају заједно.  
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 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Локација објекта:  

Улица Карађорђева, кп. Бр. 301/2 КО Рача, објекат број 3 ЛН 

 

Опис климатских услова и сеизмичности, и другигх услова локације објекта:  

Подручје територије општине Рача карактеришу повољни климатаски услови са одликама 

усмерно-континталне климе и углавном правилно израженим годишењим добима. 

Метролошка мерења показују да је просечна годишња темература 11.5 Со. Подручје Раче 

се налази под утицајем доминатних ветрова из југоисточног, сверозапоадног и јужног 

квадранта. Територија општине Рача се налази у 8. зони. 

 

Обликоване, програмске и функционалне карактеристике објекта: 

Постојећи објекат за мале спортове – средње школе „Ђура Јакшић“ Рача је изграђен 80-

тих година 20 века. 

Овим пројектом је предвиђено инвестиционо одржавање објекта бр. 3 на к.п. 301/2  КО 

Рача, Игралиште за мале спортове Средње школе „Ђура Јакшић“ у Рачи. 

 

Спортски терен у окови средње школе „Ђура Јакшић“ у Рачи је терен за  рукомет односно 

за мали фудбал који веменом покривен фолијом за тениски терен и ограђен панелном 

оградом. Подлога  је од асфалт бетона која је временом деградирана услед старости. Са 

једне стране постоје бетонска седишта – трибине у два реда у веома лошем стању услед 

слегања терена, уцицаја воде и мраза. Терен је у попречном смислу  са великим нагибом 

што отржава функционисање приликом игре са лоптом. 

Око терена је превиђена израда рова који ће уједно поред трибина бити подлга за 

асфалтни слој а иза гол линије ће бити банкине. 

Порјектом се предвиђа мањи попречни нагиб од 1% а подужни остати непромењен и 

износи 0.8%. Постојећи  асфалт од 4цм ће се остругати на мести и преко њега уградити 

нови слој камен дробине крупноће 0-31,5 мм, промењиве дебљиње. Изнад овог слоја је 

предвиђен нови слој асфалт бетона АБ 11,дебљине 5цм. 

У рову са стране се превиђа се камена дробина крупноће 0-63цм дебљине од 30 цм од 

терена, а на страни где су требине на 100 цм од терна иза трибина. 

Предвиђено је и обележавање терена за рукомет и мали фудбал. 

 

Опис грађевинског материјала: 

Подови: Обрада од асфалт бетона АБ  11 

 

Подаци о пројектованим унутрашњим и спољашњим инсталацијама и опрема као и 

дефинисане укупне површине: 

Све инсталације и прикључци на објекту су постојећи. 
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Опис мера за испуњавање основних захтева за објекат: 

Техничком документацијом су предвиђене мере којима се обезбеђују да објекат задовљи 

следеће основне захтеве: 

- механичка отпорност и стабилност 

- безбедност од пожара 

- хигијенска и здравствена заштита и заштита животне средине 

- безбедност и приступачност при употреби 

- заштита од буке 

- економичност коришћења енергије и очување топлоте 

 

Механичка отпорност и стабилност обезбеђује дејства којима ће објекат бити 

изложен приликом грађења и употребе не проузрукује: 

o Рушење целог или дела објекта 

o Деформације изнад дозвољеног нивао 

o Оштећење других делова објекта, инсталација или уграђене опреме, услед 

значајних дефомација носеће конструкције 

Безбедност од пожара обезбеђује да се у случају дејства пожара: 

o Сачува потребна носивост конструкције објеката у одређеном временском 

периоду 

o Омогући да корисници напусте објекат или буду спашени на други начин 

o Води рачуна о безбедности људи који врше гашење и спасавање 

Хигијена здравље и животна средина, обезбеђује да се током изградње, употребе или 

уклањана објеката не угрожава хигијена или здравље и безбедност радника, корисника и 

суседа. 

Безбедност и приступачност приликом употребе обезбеђује да приликом употребе 

објекта не дође до опасности од незгода или оштећења при раду или употреби. 
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Образац - 1. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

Понуђач: _______________________________________________________________  

у поступку доделе уговора о јавној набавци радова „ Инвестиционо одржавање спортског 

терена средње школе Ђура Јакшић Рача ", број јавне набавке 2/2015, у отвореном 

поступку испуњеност услова из члана 75. И 76. Закона о јавним набавкама понуђач 

доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 
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Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:  

 

 

 

 

 

Датум и место                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                        МП  
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Образац - 2. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Број понуде: __________________________  

Датум: _______________________________  

Назив понуђача: ____________________________________________________  

Седиште: ___________________________________________________________________  

ПИБ:_________________________________  

Матични број: ___________________________ 

Назив члана групе понуђача: ___________________________________________________  

Назив подизвођача:____________________________________________________________  

 
Назив предмета набавке Укупно динара по 

јединичној цени 

Напомена 

Инвестиционо одржавање спортског 

терена средње школе Ђура Јакшић 

Рача. број јавне набавке 2/2015  

  

Укупно   

  (унети цене без пореза на додату вредност) 

Порез на додату вредност  

Укупно за уплату  

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена 

укупна јединична цена из Обрасца 14 – Техничка спецификација. 

Комерцијално технички услови понуде:  

- Радови се плаћају у року до 45 календарских дана од дана пријема привремене ситуације, 

односно окончане ситуације. 

- Радови се изводе у року од 30 календарских дана од дана пријема појединачног налога од 

стране Наручиоца. 

- Важност понуде (не може бити краћи од 30 дана): 

- Гарантни рок: 2 године за изведене радове  

- Понуду подноси (заокружити одговарајуће): самостално, заједничка понуда, понуда са 

подизвршиоцем.  

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подИзвођачу и део предмета: 

___________________  

Особа за контакт: _______________________________________________________  

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача                                                           Датум и место  

                                                          М.П.  

 

 

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача коју чине два или више члана даје се једна 

понуда у циљу закључења уговора.  
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Образац - 3.  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

(назив понуђача)  

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу прихватам услове 

из јавног позива и конкурсне докумантације за јавну набавку радова „ Инвестиционо 

одржавање спортског терена средње школе Ђура Јакшић Рача ", број јавне набавке 

2/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                               М.П.  

 

 

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац попуњава и потписује овлашћени 

представник групе понуђача.  
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Образац - 4.  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Електронска адреса:  

Овлашћено лице за потписивање: 

Телефон овлашћеног лица за потписивање:  

Особа за контакт:  

Телефон особе за контакт:  

Телефон / Телефаx:  

Број рачуна и банка понуђача:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

 

 

 

 

Датум и место                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                           М.П.  

 

 

Напомена: Ако понуду подноси група понуђача понуђач мора овај прилог фотокопирати и 

за сваког члана групе уредно попунити.  
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Образац - 5.  

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

У вези са јавним позивом за доделу уговора о јавној набавци радова у отвореном 

поступку, на основу Члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 

Србије" број 124/2012 и 14/2015), евидентираним под бројем: 2/2015.  

 

ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА НЕ НАСТУПАМО СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

  

                                                             М.П.  

Напомена:Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.  
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Образац – 6 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Назив пподизвођача:  

Адреса подизвођача:  

Овлашћено лице (потписник уговора):  

Телефон овлашћеног лица:  

Особа за контакт:  

Телефон особе за контакт:  

Телефаx:  

Електронска адреса:  

Жиро рачун подизвођача:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место                                                               Потпис овлашћеног лица подизвођача  

 

                                                            М.П.  

 

Напомена:  

- Подизвођач такође мора да испуњава услове предвиђене у члану 75. Закона о јавним 

набавкама, и дужан је да приложи све доказе сходно обрасцу број 1. конкурсне 

документације под редним бројем од 1. до 4 и 20.  

- Образац попуњава и прилаже само понуђач који наступа са подизвођачем.  
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Образац - 7.  

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

У вези са јавним позивом за доделу уговора о јавној набавци радова у отвореном 

поступку, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 

Србије" број 124/2012 и 14/2015), евидентираним под бројем: 2/2015, изјављујемо да 

наступамо са подизвршиоцима и у наставку наводимо њихово учешће по проценту укупне 

вредности набавке које ће бити поверен подИзвођачу и део предмета набавке који ће бити 

извршен преко подизвршилаца.  

 

Назив подизвођача: ___________________________________________________________  

 

Подизвођач ће реализовати следеће радове/активности: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подиизвођачу износиће 

________% (не може бити већи од 50%). 

 

Датум и место                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача  

М.П.  

 

 

Напомена: Образац треба попунити само у случају да понуђач наступа са подизођачем. 

Уколико има више подизвођача понуђач мора овај прилог фотокопирати и за сваког 

подизвођача уредно попунити.  
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Образац - 8.  

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ ИЛИ СЛИЧНИХ ПОСЛОВА У 

ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ 

Редни 

Број 

Назив места 

извршења 

набавке 

Датум 

закључења 

уговора 

Назив наручиоца Вредност извршених послова 

без ПДВ-а 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Кумулативна вредност уговора износи: __________________________.  

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у Списку 

најважнијих изведених истих или сличних подлова у последњих 3 године тачни и 

истинити.  

 

 

 

 

Датум и место                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

М.П.  

 

Напомена: Приложити потврде наручилаца и фотокопије уговора.  
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ПРИЛОГ  

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. алинеја 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник 

РС", број 124/2012 и 14/2015), издајем  

 

ПОТВРДУ  

Под кривичном и материјалном одговорношћу издајемо ПОТВРДУ да је  

Подносилац захтева:  

Седиште подносиоца:  

Матични број:  

За потребе:  

Наручилац/Инвеститор:  

Седиште Наручиоца/Инвеститора:  

Матични број:  

Извршио:  

Назив извршеног посла:  

Вредност извршеног посла без ПДВ-а:  

Датум завршетка посла:  

 

Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у отвореном поступку радова  

„ Инвестиционо одржавање спортског терена средње школе Ђура Јакшић Рача ", број 

јавне набавке 2/2015 и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Датум и место                                      Потпис овлашћеног лица Наручиоца/Инвеститора  

 

                                                           М.П.  

 

Напомена: За сваки реферетни извршени посао потребно је копирати ову страницу.  
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Образац - 9.  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ПОТРЕБНИМ СТРУЧНИМ КАДРОМ 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећим 

стручним кадром за извршење предметних послова: 

РБ Име и презиме Положај у организационој 

шеми 

Стручна 

спрема 

Године 

искуства 

Број 

лиценце 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

М.П.  

 

 

 

Напомена: - фотокопије радних књижица и М обрасце Фонда ПИО за пријаву, фотокопија 

Уговора о ангажовању другим уговором у складу са Законом о раду  
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Образац - 10. 

 

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећом 

опремом:  

 

Кључна опрема (машине, апарати и друго) 

којом располаже понуђач за извођење радова 

Број и година производње 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

М.П. 

 

Напомена: Понуђач уз образац прилаже као доказ фотокопију пописне листе и 

књиговодствене картице основних средстава или фотокопију уговора о набавци опреме, 

односно уговора о закупу или лизингу. За моторно возило доставља се фотокопија 

саобраћајне дозволе.  
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Образац 11.  

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012 и 

14/2015) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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 

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

понуди.  

РБ Врста трошка Јединица мере Количина Јединична цена Укупна цена 

      

      

      

      

      

      

Укупно трошкови  

 

У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, тражим 

накнаду трошкова припреме понуде за јавну набавку радова „Инвестиционо одржавање 

спортског терена средње школе Ђура Јакшић Рача ", број јавне набавке 2/2015.  

 

 

 

Датум и место                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                                  М.П.  
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Образац 12.  

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012 и 

14/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

 

Понуђач ____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

                               (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)  

 

потврђујем да понуду за јавну набавку радова „Реконструкција и изградња спортских 

терена", број јавне набавке 2/2015, подносим независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

М.П.  
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Образац 13.  

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

број 124/2012 и 14/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 

следећу  

 

ИЗЈАВУ  

Понуђач 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                        (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)  

 

да сам при састављању понуде за јавну набавке радова „Инвестиционо одржавање 

спортског терена средње школе Ђура Јакшић Рача ", број јавне набавке 2/2015 поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне седине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.  

 

 

 

 

 

 

Датум и место                                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                   М.П.  

 

 

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача, образац се фотокопира у потребном броју 

и сваки •лан групе потписује и оверава печатом овај образац.  
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Образац 14.  

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ  

ИНВЕСТИТОР:  Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача 

ОБЈЕКАТ: Терен за мале спорове  

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1. Геодеско обележавања терена пре почетка радова pau 1   

2. Стругање постојећег дотрајалог асвалтног слоја, 

d=4cm. и остављање на места 

m3 1.348,80   

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

3. Ископ ровокопачем у материјалу III и IV 

категорије, утовором, одвоз на допонију до 5 км и 

планирање 

m3 27,19   

4. Машински ископ темења челичних стубова ограде 

у мат. III и IV кат. утовар. Одвоз  на деопонију до 

5км и планирање 

m3 12,56   

5. Обрада постељице у материјалу III и IV категорије 2 m 77,64   

III КОНСТРУКЦИЈА ТЕРЕНА 

6. Набавка, транспорт и уградња дробљенох каменог 

материјала 0-63mm, за носећи слој, промењиве 

дебљине (Ms>50MPa) 

m3 87,47   

7. Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 

материјала 0-31,5mm, за носећи слој, промењиве 

дебљине (Ms>60MPa) 

m3 111,8   

8. Производња, транспорт и уградња асвалтног слоја 

АВ11, дебњине 5см. (збијено) 

m2 1334,4   

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ 

9. Бетонирање темеља челичних стубова ограде, 

бетоном МВ 30 

m3 12,56   

V ОСТАЛИ РАДОВИ 

10. Демонтажа потојеће металне ограде и поновна 

монтажа на место одрећено пројектом 

m 110,0   

11. Набавка и уградња нове ограде према пројекту m 70   

12. Набавка конструкције голова са мрежом kom 2   

13. Набавка и постављање мреже иза голова m2 100   

14. Обележавање терена за рукомет и за мали фудбал pau 1   

 

Укупно без ПДВа:____________ 

Укупно ПДВ:____________ 

УКУПНО СА ПДВом:____________ 

 

Датум и место                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                    М.П.  
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Образац 15.  

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

Врста радова Инвестиционо одржавање спортског терена средње школе 

„Ђура Јакшић“ Рача 

Врста трошка Укупно у укупној цени  

(у динарима) 

1 

Учешће у укупној цени 

(%) 

1 

Инвестиционо одржавање 

спортског терена средње 

школе „Ђура Јакшић“ Рача, 

број јавне набавке 2/2015 

  

Остали трошкови   

а) Свега без ПДВа:  100% 

б) ПДВ:   

ц) Укупно:   

 

 

 

У колону 1 ред а) уписује се износ укупне јединичне цене без ПДВ-а  

У колону 1 ред б) уписује се износ ПДВ-а  

У колону 1 ред ц) уписује се износ укупне јединичне цене са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Јавна набавка радова у отвореном поступку - "Инвестиционо одржавање спортског терена 

средње школе Ђура Јакшић Рача“, број јавне набавке 2/2015  

42 

 

На основу члана 61. став 4. Тачка 7) Закона о јавним набавкама, достављамо вам  

 

УПУТСТВО 

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне 

документације, када је Наручилац Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача, као и упутство за 

њено попуњавање.  

2. Образац Структура цене садржи:  

- Цена (јединична и укупна) без ПДВ-а  

- Укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом  

- Процентуално учешће врста трошкова  

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део конкурсне 

документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.  

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима.  

5. Образац Структура цене се доставља као саставни део понуде и истовремено са 

понудом.  

6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не 

графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству 

сличних карактеристика.  

7. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно доставља 

понуђачима уз осталу конкурсну документацију.  
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Образац - 16.  

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

закључен дана ____________ 2015. године између:  

Уговорне стране : 
 

1.  Средња школа „Ђура Јакшић“, Рача, улица Карађорђева број 94, матични број 

07113579, ПИБ 101228345, коју заступа директор Миодраг Живановић, у даљем тексту: 

Наручилац.   
 

2. Пун назив продавца-испоручиоца_______________________________, из 

_____________, улица _____________________бр. _____, матични број _____________, 

ПИБ ________________, рачун бр. _____________________,  код пословне банке 

_________________________, које заступа директор _____________________________, у 

даљем тексту: Извршилац. 

 

 

Члан 1.  

Предмет овог уговора је извођење радова „ Инвестиционо одржавање спортског терена 

средње школе Ђура Јакшић Рача ", број јавне набавке 2/2015, у свему према техничкој 

документацији, конкурсној документацији, прихваћеној понуди Извршиоца број _______ 

од _____________године, која је код Наручиоца заведена под бројем _______ дана 

____________. године, а која је саставни део овог Уговора, другим важећим прописима, 

техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су  

предмет овог Уговора.  

Предметни радови се уговарају на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке, 

при чему уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац спровео набавку на основу члана 32. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012 и 14/2015) и на 

основу позива за подношење понуда за набавку радова „ Инвестиционо одржавање 

спортског терена средње школе Ђура Јакшић Рача ", број јавне набавке 2/2015 

- да је Извођач доставио понуду број _________ од _____ 2015. године која се налази 

у прилогу уговора и саставни је део овог уговора,  
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- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 

конкурсне документације,  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 

додели уговора за предметне радове.  

Члан 2.  

Уговор се закључује на износ од __________ динара без ПДВ-а.Наручилац није у 

обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу са 

стварно извршеним радовима. Понуђач је дужан да Наручиоцу фактурише изведене 

радове по јединичним ценама из обрасца техничке спецификације. Цене радова из 

наведене понуде су фиксне и не подлежу промени.  

 

Члан 3.  

Плаћање уговореног износа из члана 2. ће се извршити на рачун Извођача број  

_________________________________ по испостављеном рачуну за извршене радове, у 

року до 45 дана од дана пријема привремене ситуације, односно окончане ситуације. 

Фактурисање и наплата се врши по ценама стварно извршених радова. Утрошком 

средстава за предметне радове по овој јавној набавци у износу од ____________ динара  

без ПДВ-а, уговор о јавној набавци ће престати да важи, о чему ће Наручилац писмено 

обавестити извршиоца. Уколико се не обезбеде средства уговор ће се сматрати 

раскинутим. 

Привремена ситуација, односно окончана ситуација се испоставља на основу 

оверене грађевинске књиге и грађевинског дневника. Количине и квалитет извршених 

послова Извођача контролисаће и пратиће Надзорна служба Наручиоца у виду овере 

грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати 

основ за признавање извршене реализације као и испостављања рачуна.  

 

Члан 4.  

Рок за завршетак радова 

Радови се изводе сукцесивно у року од 30 календарских дана од дана пријема 

појединачног налога од стране Наручиоца. Извођач се сматра уведеним у посао даном 
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уписа у грађевински дневник. Рок за завршетак извођења радова се продужава на захтев 

Извођача:  

• у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван кривицом Наручиоца,  

• у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима 

са карактеристиком «више силе»,  

Захтев за продужење уговорног рока Извођач поставља упућивањем писменог захтева 

Наручилацу. Уговорени рок је продужен, када уговорене стране о томе постигну писмени 

споразум о чему ће сачинити анекс овог Уговора. Ако Извођач падне у доцњу са 

извођењем радова, нема право на продужење уговорног рока због околности које су 

настале у време доцње. Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова 

буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да 

могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће преузети право 

извођачу на продужење рока за време трајања истих. Рок за продужење и извођење радова 

услед неуобичајених и неповоњних атмосферских и климатских прилика ће бити 

продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од 

стране Извођача и стручног надзора Наручиоца.  

 

Члан 5.  

Уговорна казна  

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати уговорну 

казну у висини 0,5‰ (пола промила) за сваки дан закашњења од укупно уговорене 

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

уговорених радова. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног 

пристанка Извођача, умањењем коначног рачуна.  

Члан 6.  

Обавезе извођача  

Извођач је у обавези:  

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 

извођача радова;  
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- да радове изведе у свему према захтеву Наручиоца, по стандардима и правилима 

струке које важе за извођење ове врсте радова и који су предвиђени Законом о планирању 

и изградњи објеката Републике Србије и припадајућим правилницима, 

 - да спроведе све мере за заштиту и безбедност на раду приликом извођења радова, 

а у складу са Законом о заштити и безбедности на раду и подзаконским актима;  

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

је спреман за њихов квантитативни и квалитативни пријем од стране Наручиоца;  

- да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно и по правилима струке за ову 

врсту радова, а све у уговореном року,  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;  

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака 

и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да 

Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време 

укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;  

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије, а који регулишу ову област; 

- да омогући вршење стручног надзора;  

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

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

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

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

када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;  

- да поступи по захтеву Наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у 

погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси Наручилац;  

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

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

динамику;  

- да изведене радове преда Наручиоцу,  
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- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, доставом 

атеста за уграђене материјале и уговорене радове,  

- да истакне градилишну таблу према захтеву Наручиоца,  

- да оштећења на инфраструктури која утичу на безбедност људи и објеката и чини 

функционалне сметње, хитно отклони.  

Извођач је дужан да Наручиоцу приликом потписивања Уговора за јавну набавку „ 

Инвестиционо одржавање спортског терена средње школе Ђура Јакшић Рача ", број јавне 

набавке 2/2015 достави бланко сопствену (соло) меницу на име гаранције за добро 

извршење посла са клаузулом „на први позив" и „без протеста", као и менично овлашћење 

потписано од стране овлашћеног лица за заступање на износ од 10% од уговорене цене без 

обрачунатог ПДВ-а. Рок важења менице, као и меничног овлашћења, мора бити најмање 

30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за извршење услуге. Меница и менично 

овлашћење морају имати клаузуле „на први позив" и „без протеста", које ће Наручилац 

вратити Извођачу одмах након истека рока важења исте.  

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у 

следећим случајевима:  

- у случају да Извођачне изврши своје обавезе по основу овог Уговора,  

- у случају да Извођачдоспе у доцњу сходно одредбама члана 4. став 1. овог 

Уговора  

- у случају да се се записнички уписом у дневник утврди да услуге Извршиоца 

имају недостатке у квалитету и грешке и Извођачисте не отклонити у року констатованом 

у дневнику  

 

Члан 7. Обавезе Наручиоца  

Наручилац је у обавези:  

- да Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано извођење радова;  

- да обезбеди сталан и ефикасан рад органа стручног надзора;  

- да благовремено у складу са одредбама овог Уговора, изврши оверу рачуна;  

- да редовно измирује обавезе према Извођачу за завршене радове на основу 

окончане ситуације;  

- да од Извођача прима изведене радове у складу са одредбама овог уговора.  
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Члан 8. Извођење уговорених радова  

 

Извођач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у 

грађевински дневник. Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије, 

најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, по појединачним налозима. Грешке, 

односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и  

предаје радова, Извођач мора да отклони без одуговлачења а да започне најкасније у року 

од 2 дана.  

 

Члан 9. Раскид Уговора  

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико на основу 

грађевинског дневника утврди да Извођач радова у току реализације овог Уговора касни 

са извођењем радова дуже од 10 календарских дана. Наручилац задржава право да 

једнострано раскине овај Уговора уколико у току реализације овог Уговора од стране 

надзорног органа Наручиоца радова констатује да извршени радови не одговарају  

прописима и правилницима који се примењују за ову врсту радова и квалитету наведеном 

у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедби надзорног органа и има 

право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Уколико дође до 

раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог  

Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.  

 

Члан 10. Гарантни рок и гаранција  

 

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године. Гаранција за изведене 

радове и за уграђене материјале почиње тећи од дана примопредаје радова, о чему ће се 

сачинити писмени записик. Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у 

гарантном року, Извођач мора да отклони у року од 5 календарских дана од дана писменог 

позива Наручиоца.  
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Члан 11.  

За све што овим Уговором није посебно утврђено важе одредбе Закона о 

планирању иизградњи и Закона о облигационим односима.  

Члан 12.  

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико не дође 

до споразума, надлежан је стварно надлежни суд у Крагујевцу.  

Члан 13.  

Овај Уговор је сачиње у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац 

задржава 4 (четири) примерка а Извођач 2 (два) примерка.  

Саставни део овог Уговора су:  

-Образац понуде,  

-Образац структуре цене и  

-Образац техничке спецификације  

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ИЗВРШИОЦА                                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА  

 

 

Напомена:  

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно 

понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из 

групе понуђача, односно сви подизвођачи.  



Јавна набавка радова у отвореном поступку - "Инвестиционо одржавање спортског терена 

средње школе Ђура Јакшић Рача“, број јавне набавке 2/2015  

50 

 

Образац - 17.  

 

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКИМ ГАРАНЦИЈАМА 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношцу да ћу:  

Изврођач је дужан да Наручиоцу приликом потписивања Уговора за јавну набавку 

„ Инвестиционо одржавање спортског терена средње школе Ђура Јакшић Рача ", број 

јавне набавке 2/2015 достави бланко сопствену (соло) меницу на име гаранције за добро 

извршење посла са клаузулом „на први позив" и „без протеста", као и менично овлашћење 

потписано од стране овлашћеног лица за заступање на износ од 10% од уговорене цене без 

обрачунатог ПДВ-а. Рок важења менице, као и меничног овлашћења, мора бити најмање 

30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за извршење услуге. Меница и менично 

овлашћење морају имати клаузуле „на први позив" и „без протеста", које ће Наручилац 

вратити Извођачу одмах након истека рока важења исте.  

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у 

следећим случајевима:  

- у случају да Извођачне изврши своје обавезе по основу овог Уговора,  

- у случају да Извођач доспе у доцњу сходно одредбама члана 4. став 1. овог 

Уговора  

- у случају да се се записнички уписом у дневник утврди да услуге Извршиоца 

имају недостатке у квалитету и грешке и Извођачисте не отклонити у року констатованом 

у дневнику  

 

 

Датум и место                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

 

                                                         М.П.  

 

 

 


