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ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО, 27 марта 2 36000 Краљево 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

 

Енергетска санација управне зграде ЈКП „Водовод“ Краљево 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

Конкурсна документација садржи 52 стране 

 

 

 

Измена 31.01.2018: Измене у делу Образац структуре цене (предмер); додаје се шема 

браварије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понуде се подносе до 09.02.2018. године до 13.00 часова. 
                  Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда у 

13:30 часова последњег дана горе наведеног рока, то јест 09.02.2018. године. 

 

 

 

 

 

 

          Децембар  2017. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 1/19-2017, Одлука бр. 4110 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку 1/19-2017 бр. 4110/1 припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку ЈН бр. 1/19-2017  

Енергетска санација управне зграде ЈКП „Водовод“ Краљево 
 

Конкурсна документација садржи: 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

III ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА  
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА  
СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ OБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ 
ДУЖАН ДА ДОСТАВИ 
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о Наручиоцу   

Назив Наручиоца: Јавно комунално предузеће „Водовод“ Краљево 
Адреса Наручиоца: 27. марта бр.2, 36000 
Краљево 
Интернет страница: Наручилац нема активну интернет страницу 
Порески индентификациони број:101772636  Матични број: 07190891   

 
2. Поступак јавне набавке - отворени поступак, сходно члану 32. ЗЈН ради 

закључења уговора 
 

3. Предмет јавне набавке: радови  
 

4. Набавка није обликована по партијама 
   5. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци  

5. Контакт особа: Флиповић Слободан, извршни директор, факс 036 334 464,   
e-mail: vodovodkraljevo@gmail.com 
  

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних инфорамција у вези 
са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем. 
 
 

  

mailto:vodovodkraljevo@gmail.com


4 

 
 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  

 
ЈН бр. 1/19-2017 Енергетска санација управне зграде ЈКП „Водовод“ Краљево, 

према техничкој спецификацији из Обрасца структуре цене, која чини саставни 

део Конкурсне документације. 

 

Сви радови који представљају предмет јавне набавке морају бити изведени у складу са 
захтевима Наручиоца. а према техничкој спецификацији, која чини саставни део 
Конкурсне документације. 
 

 

 
 

 
  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45443000-4 Фасадни радови 
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

Опис премета набавке (предмер и предрачун радова) налази се у делу 

Образац структуре цене. 

 

 

Понуђачи су у обавези да у року за подношење понуда изврше обилазак локације 

ради припреме одговарајуће понуде и упознавања са потенцијалним проблемима 

приликом извођења радова који су предмет набавке. Наручилац ће 

заинтересованим лицима издати потврду о обиласку локације. 

 Потврда о обиласку локације понуђача о обиласку локације је саставни део 

понуде. Касније примедбе по том основу Наручилац неће уважавати.  

У вези са обиласком локације понуђачи ће поднети захтев путем електронске поште 
на маил адресу Наручиоца: vodovodkraljevo@gmail.com 

 
Понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном 

термин добиће потврду потписану од стране Наручилаца коју су обавезни да 

приложе у понуди. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vodovodkraljevo@gmail.com
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

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

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 

1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 
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) 
ЗЈН); 
 

3. 

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

 

4. 

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. ЗЈН). 
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Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ 

НЕОПХОДНИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ 

КАПАЦИТЕТОМ: 

а) да понуђач није био у блокади у 

периоду од 12 месеци који 

претходе месецу у коме је 

објављен позив за подношење 

понуда. 

б) да je у предходне три године 

(2014, 2015, 2016.) остварио 

пословни приход од најмање 

18.000.000,00 динара 

а) Потврда НБС о броју дана 

неликвидности 

 

б) Уколико је понуђач правно лице, доставља: 

Извештај о бонитету Агенције за привредне 

регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три 

обрачунске године, (2014., 2015. и 2016. годину). 

Уколико Извештај о бонитету Агенције за 

привредне регистре не садржи податке о блокади 

за последњих 12 месеци који претходе месецу у 

коме је објављен позив, понуђач је дужан да 

докаже да није био у блокади у последњих 12 

месеци који претходе месецу у коме је објављен 

позив, прилагањем и Потврде Народне банке 

Србије, Одељење за принудну наплату, 

Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период. 

Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, 

предузетник који води пословне књиге по систему 

простог/двојног књиговодства, доставља: Биланс 

успеха, порески биланс и пореску пријаву за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход 

од самосталних делатности, издате од стране 

надлежног пореског органа на чијој територији је 

регистровао обављање делатности за три године 

(2014., 2015. и 2016. годину). Потврде пословне 

банке о оствареном укупном промету на пословном 

– текућем рачуну за три обрачунске године (2014, 

2015. и 2016. годину). Уколико претходно наведени 

документи за предузетника не садрже податке о 

блокади за последњих 12 месеци који претходе 

месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан 

да докаже да није био у блокади у последњих 12 

месеци који претходе месецу у коме је објављен 

позив прилагањем и Потврде о броју дана 

неликвидности коју издаје Народна банке Србије, 

Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која 

ће обухватити захтевани период. 

2. 

ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ 
НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ  
КАПАЦИТЕТОМ:  
 
a) грађевински инжењер са 
лиценцом 410-најмање један 
извршилац 
 
б) бравар монтер са уверењем за 
рад на висини- најмање 5 
извршилаца 
 
в) грађевински радник-  најмање 5 
извршилаца, од којих најмање два 
поседују уверење за рад на 
висини 
г) заваривач- са уверењем за рад 
на висини- најмање 2 извршиоца 

 

 

М образци или други докази радног 

ангажовања за сва лица која понуђач 

ангажује. Уговори о радном 

ангажовању морају трајати најкраће 5 

дана дуже од дана завршетка радова. 

За лица под а) и ђ) фотокопије 

лиценци са потврдама Инжењерске 

коморе Србије, које су оверене 

печатом  и потписане од стране 

имаоца лиценци 



8 

д) лице задужено за безбедност и 
здравље на раду са 
одговарајућом лиценцом- 
најмање један извршилац 
 
ђ) Електро инжењер са лиценцом 
450- најмање 1 извршилац 
 

 

За лица под б), в), г), 

сертификати/потврде/уверења за рад 

на висини 

За лице под д) одговарајућа лиценца 

(фотокопија важеће лиценце) 

 

3. 

ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ 
НЕОПХОДНИМ ТЕХНИЧКИМ  
КАПАЦИТЕТОМ:  
 
понуђачи располажу следећом 
опремом потребном за извођење 
радова: 

 
а) камионска дизалица или камион 
са корпом или радном 
платформом радне висине 
дохвата минимум 5м - минимално 
1 ком 
 
б) комплетна опрема за личну 
заштиту за радно позиционирање 
и превенцију падова са висине-за 
све раднике који обављају рад на 
висини 
 
в) покретна скела за рад на висини 
до 7 метара са важећим атестом 
 
 

Доказује се изјавом којом понуђачи 

под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу изјављују да 

испуњавају услов техничког 

капацитета, за време извођења 

радова.  

Од понуђача чија понуда буде 

оцењена као најповољнија, 

наручилац ће затражити достављање 

копија или оригинала докумената на 

увид, и то: 

За возила која подлежу регистрацији-

очитане саобраћајне дозволе важеће 

у тренутку отварања понуда, са 

копијом важеће полисе осигурања и 

евентуално копије уговора о лизингу. 

За опрему која не подлеже 

регистрацији-пописна листа основних 

средстава, рачун о куповини или 

уговор о лизингу/закупу 

За грађевинску скелу- копија важећег 

атеста 

4. 

ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ 

НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ  

КАПАЦИТЕТОМ: 

уведени стандарди ISO 9001; ISO 

14001; OHSAS 18001; 

 

Фотокопија сертификата о 

усаглашености система управљања 

квалитетом са захтевима стандарда 

SRPS ISO 9001 у области 

грађевинарства издатог од стране 

сертификационог тела акредитованог 

за сертификацију система управљања 

Фотокопија сертификата о 

усаглашености система управљања 

заштитом животне средине са 

захтевима стандарда SRPS ISO 14001 

у области грађевинарства издатог од 

стране сертификационог тела 
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акредитованог за сертификацију 

система управљања  

Фотокопија сертификата о 

усаглашености система управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на 

раду са захтевима стандарда SRPS 

OHSAS 18001 у области 

грађевинарства издатог од стране 

сертификационог тела акредитованог 

за сертификацију система управљања 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

 
 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. 
 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција 

за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 

члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

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

страницама надлежних органа, већ је довољно навести интернет страницу на 

којој су ти подаци 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. 
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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 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 

 

 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. Право учешћа у поступку јавне набавке и начин достављања доказа   
1.1. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која 

испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75. и 76.), а 
испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, у 
складу са Конкурсном документацијом.   

1.2. Докази о испуњености услова из чл. 77. ЗЈН могу се достављати у 
неовереним копијама, а наручилац ће 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 или оверену 
копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од пет дана 
од дана пријема писаног позива наручиоца да достави на увид оригинал или 
оверене фотокопије доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН.   

1.3. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави на увид 
оригинал или оверене фотокопије доказа у року од 7 дана, Наручилац ће 
одбити понуду као неприхватљиву, сходно чл. 79. ст. 4. ЗЈН.   

1.4. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ 
одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у 
својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.   

1.5. У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН, понуђач који је уписан у регистар 
понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди 
не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1)-4) ЗЈН.  
Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, 
понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у 
регистар или да у понуди наведу интернет адресу на којој су подаци доступни.  
Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра 
понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.  

1.6. Ако понуђач има седиште у страној држави, наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати 
од стране надлежних органа те државе.   

1.7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити 
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 
приложи одговарјући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да 
накнадно достави тражена документа у примереном року.   

1.8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77. ЗЈН 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе.   

1.9. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери 
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подизвођачу (у обрасцу 1. Образаца понуде - понуђач мора навести проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко 
подизвођача.  

1.10. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, без обзира на број подизвођача и исти је дужан да наручиоцу, 
на његов захтев, омогући присуп код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова.   

1.11. Подизвођач мора испуњавати услове из члана 75. ЗЈН (тачке 1 до 4).   
1.12. Понуђач у понуди, за Подизвођача доставља доказе из члана 77. став 1. ЗЈН 

(тачке 1 до 4) као и из тачке 5. истог, за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  

 
 
 
 
 
 
1.13. Уколико 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. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.  

1.14. Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део 
набавке који се извршава преко тог подизвођача. У овом случају, Наручилац 
је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 
Оваква правила поступања, не утичу на одговорност понуђача.   

1.15. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у суротном ће Наручилац реализовати средство обезбеђења и 
раскунути Уговор. У овом случају наручилац је дужан обавестити 
организацију надлежну за конкуренцију. Изузетак од овог правила постоји у 
случају кад, уколико је на страни подизвођача након подношења понуде 
настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове 
одређене за подизвођача, и уколико се добије претходна сагласност 
Наручиоца.  

1.16. Уколико понуду поднесе Група понуђача (заједничка понуда) потребно је то 
навести у понуди (у обрасцу 1). Сваки понуђач из Групе понуђача мора да 
испуни услове из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. ЗЈН, што доказује 
достављањем доказа из члана 77 ЗЈН, а остале услове из члана 76. ЗЈН 
испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди 
другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке, за који је 
неопходна испуњеност тог услова.   

1.17. 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:  
- 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 по издавању наруџбеница,  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање по издавању наруџбенице,   
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење Уговора.   

1.18. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према Наручиоцу.  

1.19. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу 
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имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити 
одговорна за извршење уговора.   

1.20. Задруга понуду може поднети 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 одговара задруга и 
задругари у складу са законом. Ако задруга подноси понуду у име задругара, 
за обавезе из поступка јавне набавке и уговора неограничено солидарно 
одговарају задругари.   

1.21. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за 

учешће у овом поступку јавне набавке, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  
 
2.  Конкурсна документација - измене, допуне и појашњења конкурсне 
документације  
2.1. Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или 

допуни конкурсну документацију, без одлагања ће  измене или допуне 
објавити на Порталу јавних набвки.  

2.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију пет или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда.  

2.3.       У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН заинтересовано лице може, у писаном 
облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 
пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

2.4. У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од 
дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. обавезном навођењем адресе, тачног назива, контат 
телефона и email адресе потенцијалног понуђача и то најкасније 5 (пет) 
дана пре истека рока за подношење понуда,   путем факса број 036 334 464 
са назнаком «За набавку број ЈН 1/19-2017», као и електронским путем на e-
mail vodovodkraljevo@gmail.com 
 са истом назнаком. Наручилац ће информацију објавити на Порталу јавних 
набавки.  

2.5. Тражење појашњења или додатних инфорамција у вези са припремањем 
понуда, није дозвољено телефонским путем.  

2.6. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца 
или понуђача путем факса или електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је од друге стране да захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то 
неопходно као доказ да је достављање извршено.  

2.7. По истеку рока за подношење понуда, Наручилац не може да мења, нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

3.  Језик понуде  
3.1. Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према захтевима из 

конкурсне документације.  
3.2. За делове понуде који су на страном језику (за доказе тражене Конкурсном 

документацијом остала пратећа документа, осим за сертификатe) а уколико 
би Наручилац у поступку прегледа и оцене понуде утврдио да би део понуде 
требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок 
у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде. 

3.3. У случају спора, релевантна је је верзија понуде дата на српском језик 
4.  Подношење понуда, измене понуде и опозив понуде  
4.1. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са Позивом за 

подношење понуда и Конкурсном документацијом.  
4.2. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у 

mailto:vodovodkraljevo@gmail.com
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затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања 
са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.   

4.3. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду, на начин одређен за подношење понуда, односно тако што ће у 
затовреној коверти доставити допуну понуде са назнаком 
"ДОПУНА/ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 1/19-2017". 
Допуна понуде мора бити достављена наручиоцу пре истека рока за 
подношење понуда на начин одређен за подношење понуда. У случају да 
понуђач жели да опозове достављену понуду, потребно је да опозив понуде 
достави наручиоцу пре истека рока за подношење понуда у затвореној 
коверти са назнаком "ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 1/19-
2017". Понуђач не може да опозове понуду након истека рока за подношење 
понуда.  

 
  
4.4. Документација дата у понуди, по окончаном поступку, не враћа се понуђачу 

(изузев достављеног средства обезбеђења).  
5.  Трошкови припремања понуде  
5.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
5.2. Ако поступак јавне набавке буде 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 
Научиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач доставио образац 5 у својој понуди. 

6.  Понуда са варијантама  
6.1. Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, 

произвођача, начина плаћања или рокова испоруке, начина тј. поступка 
израде или обраде, гарантних рокова и др.). 

7.  Поверљивост процеса  
7.1. Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се 
поверљивим.  
7.2. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење 

понуда, као и препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, 
нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док 
се не донесе одлука о исходу тендера.  

7.3. Свако настојање понуђача или његових агената да утичу на Наручиочево 

оцењивање понуда или одлуку о избору резултираће ОДБИЈАЊЕМ његове 

понуде. 

8.  Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке  
8.1. Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда, Наручилац 

може, у складу са одредбама чл. 93. став 1. ЗЈН, тражити од сваког понуђача 
додатна објашњења његове понуде, а може да врши контролу и (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача.   

8.2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговорапоразума, 
односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или 
неприхватљива, учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 
другачије не пролази из природе поступка јавне набавке.  

8.3. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматреања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда.  

8.4. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.   

8.5. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква 
понуда биће оцењена као неприхватљива.   
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9.  Неуобичајено ниска цена  
9.1. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, сходно 

члану 92. став 1. ЗЈН.  
9.2. Уколико Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан 

је да од Понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних 
делова које сматра меродавним сходно члану 92. став 3. ЗЈН.   

9.3. За одговор из тачке 9.2 Наручилац ће понуђачу оставити рок од 2 дана од 
дана пријема захтева, за достављање разјашњења.  

9.4. Наручилац је дужан да по добијању образложења из претходне тачке, 
провери меродавне саставне елементе понуде.  

10. Критеријуми за закључење уговора  
10.1. Критеријум за закључење уговора је најнижа понуђена цена.  

Разрада критеријума (уколико 2 или више понуђача доставе понуду са 
идентичном понуђеном ценом):  
I.  Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном 
ценом, предност при додели уговора ће имати понуда понуђача који је 
понудио краћи рок извођења радова. 

 
11. Разлози за одбијање понуде  
11.1. Понуда ће бити одбијена:   

(1) уколико поседује битне недостатке  
(2) уколико није одговарајућа   
(3) уколико ограничава права Наручиоца  
(4) уколико условљава права Наручиоца   
(5) уколико ограничава обавезе понуђача   

11.2. Наручилац може донети Одлуку о закључењу уговора понуђачу чија понуда 
садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није 
већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим 
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.  

11.3. Битни недостаци понуде су:  
(6) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће   
(7) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када 

су додатни услови прописани Конкурсном документацијом)  
(8) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења   
(9) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног  
(10) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим 
понудама  

(11) не садржи потврду о обиласку локације 
11.4. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 

одређеном у позиву за подношење понуда.  
11.5. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све техничке спецификације.  
11.6. 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.  

12. Увид у документацију  
12.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 

јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.  

12.2. Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у 
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца 
захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да 
заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.  
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13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 
13.1.  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
13.2.  Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 
даљем тексту: Републичка комисија).  
13.3.  Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail vodovodkraljevo@gmail.com, факсом на број 036 334 464 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 
уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
13.4.  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 седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
13.5.  Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки.  
13.6.  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. 
13.7.  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.  
13.8.  Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
13.9.  Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

13.10.  Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном 
на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

mailto:vodovodkraljevo@gmail.com
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   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  
 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара. 
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Водовод“ Краљево; јавна набавка ЈН 1/19-2017; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН 

14. Поверљивост понуде  
14.1    -Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке:   

- Цене из понуде, опцију понуде, рок испоруке, услове и начин плаћања и 
гарантни период  

- Произвођача понуђених добара, каталошке бројеве произвођача и земљу 
порекла   

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.   
14.2. Податке које сматра поверљивим треба осенчити и написати «поверљиво». 

Уколико је цео документ (цео лист) поверљив у заглављу документа написати 
поверљиво и оверити печатом.   

14.3. Податке које понуђач означи поверљивим, означава само поверљивост 
податка у односу на остале учеснике на тендеру, а не може да значи 
поверљивост у односу на Наручиоца.  

14.4. Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржане у понуди које 
је као такве,  
у складу са законом, понуђач означио као поверљиве.   

14.5. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  

14.6. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих 
лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, 
односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.   

14.7. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 
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цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде.   

14.8. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту 
поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче.  

14.9. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације 
потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико 
ти подаци представљају пословну тајну  
у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају 
тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.  

14.10. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости.  

15. Попуњавање образаца  
15.1. Обрасци дати у конкурсној документацији попуњавају се, потписују и 

оверавају од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног 
представника понуђача у случају подношења заједничке понуде.   

15.2. Попуњавање образаца и Модела Уговора није дозвољено графитном 
оловком, пенкалом или фломастером. Уколико понуђач начини грешку у 
попуњавању образаца датих у конкурсној документацији, свака исправка 
(бељење или подебљавање бројева и слова) мора бити оверена и 
парафирана од стране одговорног лица понуђача.  

15.3. Уколико понуђач наступа са Групом понуђача (заједничка понуда), 
попуњавaње, потписивање и овера образаца у конкурсној документацији 
врши се у складу са споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је саставни део 
заједничке понуде (осим образца 5 и 6 који морају потписати сви чланови 
групе посебно - наведене образце копирати онолико пута колико има 
понуђача у Заједничкој понуди).  

15.4. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и 
оверу образасца у конкурсној документацији врши понуђач.  

16. Присуствовање јавном отварању понуда  
16.1. Отварање понуда је јавно.  
16.2. Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за 
јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.   

16.3. Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати 
овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у 
понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих 
понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, 
итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача.   

16.4. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, 
представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно 
учествују у поступку отварања.  

16.5. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, 
неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног 
документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не 
достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања 
понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.  

17. Рок за закључење уговора  
17.1. Наручилац ће уговор закључити са понуђачем којем је додељен уговору року 

од осам дана рачунајући од дана када истекне рок за подношење захтева за 
заштиту права.   

17.2. Понуђач је дужан да потписани Уговор достави наручиоцу у року не дужем 
од пет дана рачунајући од дана када му је исти достављен на потписивање, 
осим у случају оправданих разлога, тј, објективних околности када рок може 
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бити дужи о чему је понуђач дужан обавестити наручиоца.  
17.3. Уколико Наручилац не достави потписан Уговор понуђачу у року из става 

18.2. понуђач није дужан да потпише Уговор што се неће сматрати 
одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, 
осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.  

17.4. Уколико понуђач не достави потписан Уговору року од пет дана рачунајући 
од дана када му је достављен на потписивање, осим у случају околности из 
тач. 18.2, сматраће се да је одустао од потписивања Уговора.  
 

18.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди и 
начин промене уговорене цене  

18.1. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.   
18.2. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без 

ПДВ-а, а која укључује и све зависне трошкове који прате извршење 
набавке.  

18.3. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  

18.4. Промена уговорене цене није могућа за време трајања Уговора, уговорена 
цена је фиксна 

18.5. Наручилац по овлашћењу може у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након 
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора. 
Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико 
су исти уговорени. У том случају Наручилац ће поступити у складу са 
одредбом члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама. 

           Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 
18.6. Додатни радови (непредвиђени радови) 

У случају да се појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених 
радова члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не 
може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца  
Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење уговора 
о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за 
извођење тих радова. 
Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну 
њписану сагласност Наручиоца. 
По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од стране наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити уговор о извођењу ових радова. 
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних 
(непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да 
провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са 
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана 
пријема. 
 

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног 
надзора. 

Коначан преглед изведених додатних (непредвиђених радова), Извођач 
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако 
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене 
вредности, по основном уговору и уговору о извођењу додатних (непредвиђених 
радова). 
У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став 1. 
тачка 5., члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама. 
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18.7. Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач.  
19. Негативне референце  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 
Наручилац може 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 пре објављивања позива за подношење понуда 
Доказ из претходног става ове тачке може бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;   
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;   
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 

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

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

20. Измене података код понуђача, пре закључења Уговора   
20.1. Уколико након отварања понуда дође до промене у пословном имену 

понуђача, седишту понуђача (улица, број), правној форми, промени 
генералног директора/директора, односно лица које ће потписати Уговор, 
понуђач мора одмах о томе обавестити Наручиоца писаним путем на адресу 
27. Марта 2, 36000 Краљево или путем факса број 036 334 464.  

20.2.  
 
21.      Средства финансијског обезбеђења 
 

Понуђачи уз понуду Изјаве банке у вези банкарске гаранције (писма намере) 
за добро извршење посла, и изјаву банке у вези банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року, из одељка ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И 
ОСТАЛИ OБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ конкурсне документације, банке 
понуђачима морају дати са датумом, потписом и печатом у тексту из 
конкурсне документације, на обрасцу банке или обрасцу из конкурсне 
документације. 
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да до тренутка 
испостављања прве привремене ситуације Наручиоцу достави банкарску 
гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Ако се за време 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 уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, изабрани 
понуђач доставља у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Наручилац  ће 
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака које би 
могле да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
Писма о намерама банке за издавање: банкарске гаранције за добро 
извршење посла и банкарске гаранције за отлањање грешака у гарантном 
року је обавезујућег карактера за банку. 

22. Начин, рок и услови плаћања 
 
Плаћање ће се вршити на основу испостављених привремених и окончане 
ситуације, у року од 15 дана од дана пријема ситуације. 

23. Рок и начин извођења радова 

Рок извођења радова је 20 радних дана од дана увођења у посао. 

24. Гарантни рок 

Гарантни рок је две године од дана завршетка радова. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ OБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ 

ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ  

 

Напомена: ПОНУДА мора бити достављена на ОБРАСЦИМА 1-11  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Образац 1   
Образац општих података о понуђачу/подизвођачу/заједничка понуда попуњава, 
потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају 
заједничке понуде - Образац 1. Уколико понуђач намерава да извршење набавке 
делимично повери подизвођачу потребно је да у обрасцу 1 наведе све податке о 
подизвођачу (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса 
седишта, матични број, ПИБ, лице за контакт, телефон, факс, део набавке који ће 
бити поверен подизвођачу и податак о проценту укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу). Образац 1 копирати онолико пута колико има подизвођача 
у понуди и за сваког навести све податке.   
 
У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је Образац 1 
копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди и у наведеном 
обрасцу (образац 1 – Општи подаци о понуђачу), у рубрици подаци о понуђачу 
попунити све податке о сваком понуђачу понаособ.   
У случају подношења заједничке понуде, (Група понуђача) уз Образац 1 доставља 
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 уговориздатих наруџбеница;  
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;   
4. понуђачу који ће издати рачун;  
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;   
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење Уговора и 

издатих наруџбеница.  
 
2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 2   
У обрасцу понуде понуђач мора да попуни све захтеване податке (рок извођења 
радова,  цене: понуђена цена без пдв а представља збир јединичних цена без пдв 
а из обрасца структуре цене; понуђена цена са пдв-ом   представља збир 
јединичних цена са пдв-ом  из обрасца структуре цене).  
Образац понуде попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени 
представник понуђача у случају заједничке понуде.  
 
а) Цене у понуди  
Све цене морају бити изражене у  динарима и са урачунатим зависним 
трошковима набавке на локацији ЈКП „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО, 27. марта 2. Цене су 
фиксне за време трајања Уговора и не могу се мењати. 
 
б) Начин плаћања и рокови плаћања 
 
Плаћање ће се вршити на основу испостављених привремених и окончане 
ситуације, у року од 15 дана од дана пријема ситуације. 
Ако Понуђач и Наручилац имају међусобно неизмирена потраживања, плаћање је 
могуће вршити компензацијом доспелих а неизмирених потраживања. 
 
в) Рок извођења радова  
Рок за извођење радова износи 20 (двадесет) радних дана, од дана увођења у 
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посао. 
 
г) Рок важења понуде (опција понуде)  
Рок важења понуде  је 90 дана од дана јавног отварања понуда.  
  
3) СТРУКТУРА ЦЕНЕ - Образац 3  
Понуђач уз понуду доставља Образац структуре цене (Образац 3) у складу са 
чланом 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник 
РС 29/13).  
Потребно је да понуђач у обрасцу 3 наведе цену у којој су  урачунати сви зависни 
трошкови који терете предмет набавке . 
Понуђач који доставља понуду у обавези је уписати следеће:   

- Јединичну цену без ПДВ-а - колона јединична цена  
- Укупну цену без ПДВ-а - колона укупна цена 
- У делу „Рекапитулација“ уписати цене без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену 

са ПДВ-ом.  
Образац структуре цене попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени 
представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 3. 
Збир цена наведених у Обрасцу 3 морају одговарати укупним износима наведеним 
у Обрасцу понуде. 
 
 
4) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 4  
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају 
заједничке понуде овлашћени представник Образац трошкова припреме понуде - 
Образац 4, уколико понуђач доставља образац трошкова.  
Образац треба да садржати трошкове израде узорка или модела ако су израђени 
у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања 
средстава обезбеђења. 
Уколико понуђач у понуди не достави Образац 4 или га не достави на начин како 
је то захтевано, наручилац неће бити у обавези да надокнади трошкове 
припремања понуде ако обустави поступак јавне набавке из разлога који су на 
страни наручиоца. 
 
5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Образац 5 Понуђач потписује 
и оверава печатом, а у случају заједничке понуде сви чланови групе 
потписују и оверавају печатом, изјаву којом потврђује под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу, да је понуду поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима - Образац 5.  
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

 

6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН- Образац 6 
Образац 6 Понуђач потписује и оверава печатом, а у случају заједничке понуде 
сви чланови групе потписују и оверавају печатом, изјаву којом потврђује под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавају услове услове из 
чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку. 

  
7) ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 
- Образац 7  
Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају заједничке понуде овлашћени 
представник, Образац о испуњености услова у погледу техничког капацитета - 
Образац 7  
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8) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН, НАВЕДЕНИХ ОВОМ КОНКУРСНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ- Образац 8 
Образац 8 Подизвођач потписује и оверава печатом, изјаву којом потврђује под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавају услове услове из 
чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку. 
 
9) МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 9  
Понуђач а у случају заједничке понуде овлашћени представник, попуњава заглавље 
модела Уговора (тачка 1 модела уговора), потписује исти и оверава. Може да 
попуни и битне елементе уговора, рок испоруке, начин и рок плаћања.  
Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у Обрасцу понуде, биће меродавни 
подаци из понуде. 
 
10) Образац изјаве у вези банкарске гаранције за добро извршење посла 
 
11) Образац изјаве у вези банкарске гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року 
 

 

ПОНУДА КОЈА НЕ САДРЖИ СВЕ ОБРАСЦЕ, ОСИМ ОБРАСЦА ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ (4), ДОКАЗЕ И ЗАХТЕBЕ ДЕФИНИСАНЕ КОНКУРСНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. НАРУЧИЛАЦ 
НЕЋЕ ОДБИТИ ПОНУДУ У СИТУАЦИЈИ КАДА ИЗ ПОНУДЕ МОЖЕ УТВРДИТИ 
ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВАНОГ УСЛОВА (нпр. ако се подаци налазе у једном од 
образаца, а не налазе се у другом обрасцу). 
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 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ OБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 
 

Образац 1 
 

ОБРАЗАЦ ОПШТИХ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧУ  за ЈН 1/19-2017 Енергетска санација 

управне зграде ЈКП „Водовод“ Краљево 

 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Поштански број 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број текућег рачуна понуђача и назив 
банке: 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
_________________________   

Место   
 
_________________________ 

МП  
_________________________ 

Датум  (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 1 стр 2  
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

Назив подизвођача:  

 
 

Адреса подизвођача:  

 Поштански број: 
 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Телефон 

 

  
Телефакс 

 

 
 

 
Е-маил 

 

 Део набавке који ће бити поверен 
подизвођачу 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке  који ће бити поверен 
подизвођачу 
 

 

 
 
 
 
 

_______________________    

               Место    
 
_______________________ 

 МП  
______________________
_ 

              Датум   (потпис овлашћеног лица   
подизвођача) 

 
 
Напомена:  

- Образац копирати у потребном броју примерака за сваког 
подизвођача 
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Образац 1 стр. 3 
 
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

  
Поштански број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Телефон 

 

  
Телефакс 

 

 
 

 
Е-маил 

 

 
  

   
  

 МП  
_________________________ 

 
 (потпис одговорног лица 

члана) 
 
 
 
_________________________   
Место   
 
_________________________ 

МП  
_________________________ 

Датум  (потпис одговорног лица 
овлашћеног да иступа 
испред групе) 

 
Напомена:  
Образац копирати у потребном броју примерака, попуњава  га, оверава  и 
потписује сваки члан групе за себе.Овлашћени члан групе потписује и оверава 
овај образац за сваког члана групе.  
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Образац 2   

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА бр ЈН 1/19-2017- Енергетска санација управне 

зграде ЈКП „Водовод“ Краљево 

 

 
Опис предмета јавне набавке 

Енергетска санација управне 
зграде ЈКП „Водовод“ Краљево 

  

Понуђена цена без ПДВ-а 
 
                                 

Понуђена цена са ПДВ-ом 
 

Плаћање ће се вршити на основу испостављених привремених и окончане ситуације, 
а у року од 15 дана од дана пријема ситуације. 

Најдужи рок за извођење радова је 20 радних 
дана од дана увођења у посао.  

 

Рок важења понуде  је 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
  

 
Место извођења радова је на адреси Наручиоца. 
Понуђач сноси све трошкове и ризике у вези предмета набавке. 
Све цене морају бити изражене у  динарима и са урачунатим зависним 
трошковима набавке на адреси ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО, цене су фиксне за 
време трајања Уговора и не могу се мењати 
 
_________________________   
Место   
 
_________________________ 

МП  
_________________________ 

Датум  (потпис овлашћеног лица)  
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и 
потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити,потписати и печатом оверити образац понуде 
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Образац 3 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 
PREDMER 

radova za energetsku sanaciju Upravne zgrade JKP Vodovod Kraljevo 

br.poz. opis pozicije jed.m. mera х jed.cena = ukupna cena 

I Demontažni i montažni pripremni radovi 

 

1 Demontaža vertikalnih oluka (kom.10), limenih opšivki (3) i prozorskih okapnica (8), svetiljki sa 

razvodom (3), kamera (4), antena (1), klima uređaja (14) i gromobranske trake (6) sa fasade 

zgrade, njihovo odlaganje na mesto koje odredi investitor u krugu preduzeća i ponovna

 montaža uz dostavu dokaza o ispravnosti instalacija gromobranskog 

uzemljenja. Obračun komplet.  

komplet                                       = 

2 Demontaža fasadne bravarije (prozora, 

vrata I dr.) od crnih čeličnih profila, 

odlaganje na mesto koje odredi investitor u 

krugu preduzeća. Demontažu vršiti pažljivo, 

kako bi se što manje oštetili zidovi. Obračun 

po komadu demontiranih prozora i vrata. 

    

а. Prozori ком  83.00 х = 

b. Vrata ком  1.00 х = 

 

svega I 

II Građevinski radovi 

 

1 Obrada zidova nakon ugradnje bravarije, gips 

kartonskim pločama ili stirodurom, sa adekvatnom 

završnom obradom, koja podrazumeva 

usaglašavanje sa okolnim zidovima, kako izgledom, 

tako i bojom i kvalitetom. Obračun po komadu 

ugrađene bravarije. 

a. Prozori (+1 knjigovodstvo +2 naplata) kom 86.00 х = 

b. Vrata (+1 naplata) kom 2.00 х = 
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2 Izrada tankoslojnog sistema kontaktne 

fasade pločama od kamene mineralne vune 

d=10cm, proizvedene u skladu sa 

standardom EN 13162, tipa Knauf 

Insulation, FKD-S Thermal, ili slične, 

minimalne toplotne provodljivosti λ=0.035 

W/mK, klase dozvoljenog odstupanja 

debljine min T5, deklarisane pritisne 

čvrstoće pri 10%-tnom sabijanju 30kPa, 

delaminacije 10kPa (MW - EN 13162 - T5 - 

CS(10)30 TR10 - WS - WL(P)). Na ploče 

naneti polimercementni lepak za kamenu 

mineralnu vunu trakasto po obimu ploče i 

tačkasto, 3 pogače, po sredini ploče. Ploče 

postaviti tesno jednu uz drugu. Ploče 

dodatno mehanički pričvrstiti specijalnim 

tiplovima sa pričvrsnim pločicama i 

distancerima 8-10kom/m2 (tip i dužinu tipla 

odrediti u zavisnosti od podloge - u svemu 

prema preporukam proizvođača tiplova). 

Preko mehaničkih pričvrsnica postaviti 

pocinkovanu, nerđajuću rabitz mrežicu sa 

obaveznim dodatnim ojačanjima u 

uglovima otvora dimenzija 60x40cm. Preko 

sloja mineralne kamene vune, nanosi se sloj 

ravnajućeg fino nivelacionog lepka celom 

površinom, u koji svež, se utiskuje staklena 

mrežica sa preklopima. Nakon sušenja, 

nanosi se i drugi sloj lepka za završno fino 

ravnanje fasadne površine. Finalna obrada 

je akrilni malter granulacije 1,5 mm u tonu 

po izboru projektanta ili nadzornog organa.                     

Ovom pozicijom obuhvatiti sve eventualne 

predradnje i pripremu postojeće fasade, 

kao i nabavku, transport i ugradnju 

celokupnog materijala i upotrebu lake 

fasadne skele. Obračun je po m2 gotove 

fasade(otvori do 3m2 se ne odbijaju).                                                       

   

 m2 740.00 х = 

3 Nabavka, transport i polaganje kamene 

mineralne vune d= 15cm, preko tavanske 

ploče. Izolacija se postavlja preko PVC folije, 

koja ulazi u cenu pozicije. Obračun po m2 

postavljene izolacije 

   

 m2 455.00 х = 
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4 Podaščavanje tavana preko postavljene 

termoizolacije,čamovom daskom "colarom". 

Obračun po m2 

   

5 m2 

Nabavka, transport i ugradnja - lepljenje 

stiropora d=10 cm po plafonu podruma sa 

tiplovanjem. Preko sloja stiropora nanosi se 

sloj ravnajućeg fino nivelacionog lepka 

celom površinom, u koji svež, se utiskuje 

staklena mrežica sa preklopima. Nakon 

sušenja, nanosi se i drugi sloj lepka za 

završno fino ravnanje plafona. Obračun po 

m2 postavljene izolacije. 

455.00 х = 

 m2 455.00 х = 

6. Izrada i montaža vertikalnih oluka 10x12 od 

čeličnog plastificiranog d=0,75mm, razvijene 

širine do 50cm. Oluke spajati pop nitnama. 

Držači od plastificiranog flaha. Obračun po m' 

oluka. 

    

7. 
Izrada i montaža opšivke kalkanskih 

nadzidaka plastificiranim čeličnim limom 

d=0,55mm, r.š. do 1,20m. Obračun po m' 

opšivke. 

m 50.00 х = 

  m 32.00 х = 

 

svega II 

III Bravarski radovi 

 

1 Nabavka materijala, radionička izrada, 

transport i montaža nove fasadne bravarije 

od AL profila sa termo-prekidom u boji 

RAL8017. 

Zastakljivanje termopan staklom dvoslojnim 

4+16+4, niskoemisionim sa ispunom 

međuprostora argonom. Ukpni koeficijent 

prolaza toplote mora biti U=1,4 W/m² ºK U 

cenu uračunati nabavku i montažu PVC 

potprozornih dasaka u braon boji, izradu i 

montažu limenih okapnica od AL lima u 

braon boji, spoljna opšivka oko prozora AL 

ugaonim L lajsnama u braon boji. 

    

a POZ 1N - 240/160 trokrilni prozor sa fiksnim 

nadsvetlom (upravnik održ. i bife na spratu) 
kom 2.00 х = 

b1 POZ 2N1 - 170/160 dvokrilni sa fiksnim 

nadsvetlom (kancelarijski prozori) 

 

 

kom 28.00 х = 
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b2 POZ 2N2 - 170/160 dvokrilni prozor sa      

 nadprozorom za "otklopno-ventus" otvaranje 

sa  odgovarajućim mehanizmom za otvaranje 

(kancelarijski prozori) 

kom 27.00 х = 

c POZ 3N - 170/90 dvokrilni prozor (podrum) kom 23.00 х = 

d prozor - 167/65 za "otklopno-ventus" 

otvaranje  

    

 sa odgovarajućim mehanizmom za otvaranje 

(knjigovodstvo) 

kom 1.00 х = 

f POZ 6N - 90/120 jednokrilni prozor (Kele) kom 1.00 х = 

g POZ 7N - 85/160 jednokrilni prozor sa fiksnim 

nadsvetlom (naplata) 
kom 2.00 х = 

h POZ 11N - 177/225+78 dvokrilna vrata sa 

nadsvetlom (naplata) 
kom 1.00 х = 

j POZ 12N - fasadna fiksna pregrada - 

stepenišni svetlarnik 138/207 (naplata)  
kom 2.00 х = 

k POZ 14N - pregrada 360/220 sa dvokrilnim 

vratima 180/220 (magacin) 

kom 1.00 
х 

= 

2 Nabavka materijala, izrada i montaža 

venecijaner roletni na prozorima. Obračun 

po m2 ugrađene roletne. 

    

 m2 230.00 х = 

 

svega III 

Napomena: Obaveza izvođača je da izvrši dodatnu kontrolu mera bravarije pre puštanja iste u 

proizvodnju! 

REKAPITULACIJA 

I DEMONTAŽNI PRIPREMNI RADOVI 

II GRAĐEVINSKI RADOVI 

III BRAVARSKI RADOVI 

    UKUPNO 

PDV 

SVEGA 

 Ponuđač 
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Образац 4 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

Трошкови израде узорка (ако су израђени у складу са техничком 

спецификацијом наручиоца): 
 

Редни Спецификација трошкова  
Износ без ПДВ-

а Износ са ПДВ-ом 
број израде узорка   (у динарима) (у динарима) 

      

      

      

      

 Укупан износ (без ПДВ-а):    
     

 Укупан износ (са ПДВ-ом):    
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Трошкови прибављања средства обезбеђења:  

Редни Спецификација трошкова  
Износ без ПДВ-
а Износ са ПДВ-ом 

број 
прибављања средства 

обезбеђења  (у динарима) (у динарима) 

     

     

     

     

 
Укупан износ (без ПДВ-

а):    
     

 
Укупан износ (са ПДВ-

ом):    
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде 
достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове 
припремања 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 обаезбеђења, под условом да је 
понуђач доставио образац 4 у својој понуди. 
 

 

ПОНУЂАЧ 
 

М.П.  
_________________
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Образац 5 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

ИЗЈАBА 
 
 

 

Под пуном материјалном и и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду 

за ЈН 1/19-2017-Енергетска санација управне зграде ЈКП „Водовод“ Краљево 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 
 
 
 
 
 

 

ПОНУЂАЧ 
     М.П.  

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



35 

Образац 6 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
 

У складу са чланом 77. став 4 ЗЈН-а, 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 добара: ЈН 1/19-2017 Енергетска санација 

управне зграде ЈКП „Водовод“ Краљево, испуњава све услове из чл. 75. а, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

регистар;  

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

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

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

давања мита, кривично дело преваре;  

3) 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 и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;  

_________________________  

Место 

МП  

_________________________                 _________________________ 

Датум                  (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 
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Образац 7 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ 
КАПАЦИТЕТА 

 

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 ЈН 1/19-2017 Енергетска санација управне 
зграде ЈКП „Водовод“ Краљево, испуњава услов из чл. 76. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то да 
понуђачи располажу следећом опремом потребном за извођење радова: 
 
а) камионска дизалица или камион са корпом или радном платформом радне 
висине дохвата минимум 5м - минимално 1 ком 
 
б) комплетна опрема за личну заштиту за радно позиционирање и превенцију 
падова са висине-за све раднике који обављају рад на висини 
 
в) покретна скела за рад на висини до 7 метара са важећим атестом 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Образац 8 
 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

     
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке ЈН 1/19-2017 Енергетска санација 
управне зграде ЈКП „Водовод“ Краљево, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 
3) Подизвођач 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) ЗЈН); 
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац 9 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 
УГОВОР 

 
Овај уговорзакључен је између: 
 
1. _______________________________________________________, (назив и 

седиште Извођача радова),   
__________________________ (име и презиме генералог директора/директора), 
(у даљем тексту: (Извођач радова), (Извођач радова наступа да Подизвођачем 
____________________________  
(назив и седиште подизвођача).  

 
................................................................... (назив понуђача из групе понуђача) 
................................................................... (назив понуђача из групе понуђача)  
.................................................................. (назив понуђача из групе понуђача) 

 
и 

 
2. Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД“ Краљево, 27. марта 2, Краљево, 

које заступа директор др Миленко Стефановић 
Стране у уговору сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник 
РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон) спровео 
отворени поступак јавне набавке радова: Енергетска санација управне 
зграде ЈКП „Водовод“ Краљево, број ЈН 1/19-2017 са циљем закључивања 
уговора са једним понуђачем;  

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број (попуњава Наручилац) 
од __.__.2018. године, у складу са којом се закључује овај уговоризмеђу 
Наручиоца и Извођача радова;  

- да је Добављач доставио Понуду број (попуњава Наручилац) од __.__.2018. 
године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда 
Извођача радова),    

- Саставни део Уговора представља Образац структуре цене 
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Члан 1. 
  

Предмет уговора је извођење радова: Енергетска санација управне зграде ЈКП 
„Водовод“ Краљево, у складу са условима из конкурсне документације ЈН 1/19-
2017, Понудом Добављача, Техничком спецификациом, Структуром цене и 
одредбама овог уговора. 

 
 

Члан 2. 
 
Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и 
квалитетно у складу са прихваћеном Понудом и овим Уговором, техничком 
документацијом за извођење радова, важећим законима и прописима, техничким 
нормативима и стандардима који важе за ову врсту радова уз поштовање правила 
струке, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 
 

Члан 3. 
 
Извођач радова (група понуђача) је носилац права и обавеза извођења предметних 
радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изврши 
уговорене радове. Понуђачи из групе понуђача одговарају солидарно према 
Наручиоцу. 
 
Извођач радова ће део радова (не више од 50% уговорених радова) који су предмет 
овог Уговора извршити преко: 
 
Подизвођача ___________________________________, улица 
_______________________ број ______________, матични број 
_________________, ПИБ ____________________  
за део предмета јавне набавке 
______________________________________________________________________
_ у проценту _________ % од укупне вредности уговорених радова; 
Подизвођача ___________________________________, улица 
_______________________ број ______________, матични број 
_________________, ПИБ ____________________ за део предмета јавне набавке 
______________________________________________________________________
_ у проценту _________ % од укупне вредности уговорених радова; 
 
 
Подизвођача ___________________________________, улица 
_______________________ број ______________, матични број 
_________________, ПИБ ____________________ за део предмета јавне набавке 
______________________________________________________________________
_ у проценту _________ % од укупне вредности уговорених радова; 
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Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених 
обавеза, те и за радове извршене од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 
 

 
Члан 4. 

 
Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље до 
тренутка испостављања прве привремене ситуације преда наручиоцу:  
 
1. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 
10% од уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности 
најмање 5 (пет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова.  
 

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље до 
тренутка примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу: 
 
2. Гаранцију банке за отклаљање грешака у гарантном року, која мора бити са 

клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 
позив, у висини 10% од уговорене вредности без пореза на додату вредност са 
роком важности најмање 5 (пет) дана дужим од истека гарантног рока. 

 
 
Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из 
става 1. овог члана. 
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла и банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач радова не 
буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим 
Уговором. 
 
 
 

Члан 5. 
Извођач радова је дужан да: 
 
1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изведе 

припремно-завршне, грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и друге 
радове, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који 
су предмет овог Уговора; 

2. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 
обезбеђење несметаног саобраћаја, заштита околине за све време извођења 
радова; 

3. о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу 
са важећим прописима и упутствима Наручилаца; 



41 

4. у току извођења радова обезбеђује сигурност објекта, безбедност лица која се 
налазе на градилишту и околине, одржава градилиште и редовно уклања сав 
отпадни материјал, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према 
државним органима и трећим лицима што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова Наручиоца; 

5. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на 
раду; 

6. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који 
регулишу ову област и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, 
уграђених материјала, инсталација и опреме;  

7. за опрему и материјале који се користе приликом извођења радова пре уградње 
обезбеди атесте, сертификате, потврде о пореклу робеи друга документа у 
складу са законом и достави их на увид стручном надзору и да на дан 
примопредаје радова, све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и 
упутства за руковање, записнички преда Наручиоцу; 

8. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од 
пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта; 

9. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним 
објектима; 

10. по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца и стручни надзор 
да је завршио радове и да је спреман за њихову предају;  

11. учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 
12. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају радова и 

коначни обрачун, у остављеном року; 
13. обезбеди присуство својих представника и представника подизвођача током 

техничког прегледа објекта и активну сарадњу са Комисијом за технички преглед 
објекта; 

14. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у 
остављеном року; 

15. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и 
све привремене градилишне инсталације; 

16. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
гарантном року; 

17. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и 
изградњи. 
 

 
 

Члан 6. 
 
Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 
радова. 
Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама 
Наручиоца и стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног 
материјала и опреме и о свом трошку отклони недостатке и пропусте. 



42 

 
Члан 7. 

Наручилац је дужан да: 
1. преда Извођачу радова пројектно-техничку документацију и дозволе надлежних 

органа приликом потписивања Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од 
дана закључивања Уговора; 

2. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима; 
3. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих 

уговорених врста радова и иста достави Извођачу радова пре увођења у посао; 
4. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора; 
5. поднесе пријаву радова надлежном органу најкасније 8 (осам) дана пре почетка 

извођења радова;  
6. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту; 
7. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени 

преко стручног надзора са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву; 
8. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу 

привремених и окончане ситуације у складу са Уговором; 
9. активно сарађује са Комисијом за технички преглед објекта. 
10. образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду 

Комисије; 
 
 

Члан 8. 
 

Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и 
Извођача радова, одговорних извођача радова и стручног надзора, након 
испуњења следећих услова: 
- да је Наручилац предао Извођачу радова идејни пројекат, пројекат за извођење, 
решење којим се одобрава извођење радова и потребне дозволе и сагласности 
надлежних органа; 
- да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан приступ градилишту; 
- да је Наручилац предао Извођачу радова решења о именовању лица која врше 
стручни надзор; 
- да је Извођач радова предао Наручиоцу решења о именовању одговорних 
извођача радова; 
О увођењу Извођача радова у посао сачињава се записник који оверавају и 
потписују представници Наручиоца и Извођача радова, одговорни извођачи радова 
и стручни надзор. 
Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику. 
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Члан 9. 
 

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи __________________ 
динара (словима: 
_________________________________________________________________), без 
обрачунатог пореза на додату вредност, односно ________________________ 
динара (словима: 
_________________________________________________________________) са 
обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
 

 
Члан 10. 

 
Наручилац ће уговорену цену радова из члана 13. овог Уговора исплатити Извођачу 
радова на следећи начин: на основу испостављених привремених и окончане 
ситуације, у року од 15 дана од дана пријема ситуације, на рачун Извођача 
радова____________________________код банке___________________________. 
 
 
 

Члан 11. 
 
Привремене ситуације и окончану ситуацију, у 6 (шест) примерака, Извођач радова 
испоставља на основу стварно изведених количина уговорених радова и 
уговорених јединичних цена. 
Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране 
стручног надзора, одговорних извођача радова, Извођача радова и Наручилаца. 
Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, 
потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању 
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.  
Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да 
достави Наручиоцу преко стручног надзора: 
- фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили 

изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене 
и потписане од стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља 
ситуација, потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и 
стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције 
приказане у ситуацији, потписане и оверене од стране одговорног извођача 
радова и стручног надзора; 

- фотокопије одговарајућих атеста и доказа о квалитету за уграђени материјал и 
опрему. 
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Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у 
целости. Уколико Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације.  
О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести 
Извођача радова у року до 3 (три) дана од дана пријема ситуације чији је садржај 
оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, 
сматра се да нема примедби на обрачунате радове. 
 
 

Члан 12. 
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка 
радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести 
Наручилаца и стручни надзор. 
Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да 
изведе вишак радова без писане сагласности Наручилаца и стручног надзора. 
Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. 
овог члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или 
измени материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности 
Наручилаца. 
Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 
 

Члан 13. 
 
Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног 
обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова 
радова са количинама и уговореним јединичним ценама.  
Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и 
количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне 
позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 
пријема. 
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручилаца, са 
Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, а пре коначног обрачуна, 
односно испостављања оконачне ситуације. 
 

 
Члан 14. 

 
Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем 
непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног 
надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи: 
1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од 

стране стручног надзора; 
2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 
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Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 
радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и 
количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне 
позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу 
са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења 
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку 
јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је 
обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне 
радове (непредвиђене радове). 
Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач 
радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и 
право на наплату истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, 
без писaне сагласности Наручилаца, одлучује у име Наручилаца о цени, роковима, 
измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова. 
Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у 
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или 
за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се 
нису могли предвидети у току израде техничке документације. 
Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. 
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног 
надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. 
овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне 
набавке о основаности примене преговарачког поступка.  
 

 
Члан 15. 

 
Наручилац по овлашћењу може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора. 
Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су 
исти уговорени. 
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 
 
 

 
Члан 16. 

 
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року 
од ______ радних дана од дана увођења Извођача радова у посао. 
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Члан 17. 
 
Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао.Уколико 
Извођач радова не започне радове најкасније 3 (три) дана од дана увођења у посао 
, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију банкарске гаранције за 
добро извршење посла, као и захтевати од Извођача радова накнаду штете до 
износа стварне штете. 
 

Члан 18. 
 
Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 
- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом 

Извођача радова; 
- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, 

земљотрес и сл.);  
- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 
- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза 

Наручилаца; 
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач радова. 
Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах 
уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља 
захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној 
форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. 
Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 5 (пет) 
дана од пријема уредног захтева. 
Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети 
Наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Уколико Извођач 
радова упути Наручиоцу захтев за продужетак рока, након истека уговореног рока, 
такав захтев се неће разматрати. 
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора. 
Извођач радова нема право на продужење рока у следећим случајевима: 
- ако западне у доцњу са извођењем радова због околности које су настале у време 
када је био у доцњи; 
- за накнадно уговорене вишкове радова са укљученим мањковима радова. 

 
Члан 19. 

 
Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које 
онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању 
радова и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова 
обустављено. 
Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног 
надзора. Извођач радова је дужан да настави извођење радова по престанку 
сметње због које су радови обустављени. 
Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику. 
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Члан 20. 
 
Ако Извођач радова не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 16. 
овог Уговора својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у 
висини од 0,3% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што 
износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% од вредности укупно 
уговорених радова. 
Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 
Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова 
или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз 
реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла, као и да захтева од 
Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете. 
 
 

Члан 21. 
 
Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи __________ 
године (минимум 2 године) рачунајући од дана примопредаје изведених радова.  
За уграђена добра важи гарантни рок у складу са условима произвођача. 
 

Члан 22. 
 
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив 
Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени 
квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.  
Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по 
пријему писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом 
у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 
правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом банкарске 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 
Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не 
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 
1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова 
не сноси одговорност. 
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Члан 23. 
 
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће 
атесте и доказе о квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу 
са техничком документацијом. 
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна 
испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана 
потреба. 
 

 
Члан 24. 

 
Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Наручилац.  
Комисију чине представници Наручилаца и Извођача радова, стручни надзор и 
одговорни извођачи радова. 
Комисија ће у року од 7 (седам) дана од дана обавештења Извођача радова да су 
радови завршени приступити изради записника о примопредаји радова и записника 
коначном обрачуну. 
 

Члан 25. 
 
Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају 
радова и коначни обрачун у две фазе: 
I фаза - примопредаја свих изведених радова и документације у складу са важећим 
законом и релевантним подзаконским актима (техничка документација, решење 
којим се одобрава извођење радова, грађевински дневник, грађевинска књига, 
атести и докати о квалитету уграђених материјала и остала документа од важности 
за период извођења радова, технички преглед и експлоатацију објекта). У току 
примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји радова, који потписују 
сви чланови Комисије; 
II фаза - израда коначног обрачуна за изведене радове на бази стварно изведених 
количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из Понуде, као саставног дела јединственог Записника о 
примопредаји радова и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије. 
Уколико Комисија за примопредају радова и коначни обрачун констатује примедбе 
на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који 
предложи Комисија. 
Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за 
примопредају радова и коначни обрачун, Наручилац може извршити наплату 
банкарске гаранције за добро извршење посла. 
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Члан 26. 
 
Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 
1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 3 (три) дана од увођења у 

посао; 
2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на 

уговорену динамику више од 5 (пет) дана и не предузима одговарајуће мере и 
акције за скраћење и елиминацију кашњења; 

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за 
извођење радова; 

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове; 
5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових 

овлашћења; 
6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте 

не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада; 
7. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за 

банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро 
извршење посла. 
Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, 
која представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене 
радова новог извођача за те радове. 
Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца, 
у складу са одредбама овог Уговора. 
 

Члан 27. 
 
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са 
отказним роком од 7 (седам) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид Уговора. 
Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна 
страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора. 
 
 
 

Члан 28.  
Све спорове који проистекну у реализацији овог уговора, стране у овом оквирном 
споразуму ће решавати споразумно. 
У случају да спор не може бити решен на начин из претходног става овог члана, за 
његово решавање надлежан је Привредни суд у Краљеву. 

 
 

Члан 29.  
Промене овог Уговора важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану 
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс. 
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Члан 30. 
  

Овај уговорје закључен у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 
(два) припадају Добављачу, а 2 (два)  примерака припада Наручиоцу. 
 
 
 
 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 

НАРУЧИЛАЦ 
 

_________________ ________________________ 
 др Миленко Стефановић 
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Образац 10 
 

ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 
ПОСЛА 

 
 

 
за јавну набавку у отвореном поступку - Енергетска санација управне зграде ЈКП 
„Водовод“ Краљево, број ЈН 1/19-2017 

Изјављујемо 
(За: ЈКП „Водовод“ Краљево) 

 
 

Да ћемо понуђачу _____________________________________________________ 
уколико у јавној набавци Енергетска санација управне зграде ЈКП „Водовод“ 
Краљево, број ЈН 1/19-2017, њему буде одлуком додељен уговор издати 
безусловну и плативу на „први позив", банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и иста ће трајати 5 дана 
дуже од дана примопредаје радова. 
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за јавну 
набавку број 1/19-2017. 
 
 
 
Датум:                                                                                                                Потпис: 
 
_______________                                                                           _________________ 
                                                                   Печат: 
Напомена: 
 
Писма о намерама банке за издавање: банкарске гаранције за добро извршење 
посла је обавезујућег карактера за банку. 
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе 
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава 
обезбеђења. 
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Образац 11 
 

ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У 
ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

 
за јавну набавку у отвореном поступку - Енергетска санација управне зграде ЈКП 
„Водовод“ Краљево, број ЈН 1/19-2017 

Изјављујемо 
(За: ЈКП „Водовод“ Краљево) 

 
 

Да ћемо понуђачу _____________________________________________________ 
уколико у јавној набавци Енергетска санација управне зграде ЈКП „Водовод“ 
Краљево, број ЈН 1/19-2017, њему буде одлуком додељен уговор издати 
безусловну и плативу на „први позив", банкарску гаранцију за отклањање грешака 
у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и иста ће трајати 
5 дана дуже од дана истека гарантног рока. 
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за јавну 
набавку број 1/19-2017. 
 
 
 
Датум:                                                                                                                Потпис: 
 
_______________                                                                           _________________ 
                                                                   Печат: 
Напомена: 
 
Писма о намерама банке за издавање: банкарске гаранције за добро извршење 
посла је обавезујућег карактера за банку. 
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе 
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава 
обезбеђења. 
 
 
 



TROKRILNI PROZOR OD AL PROFILA SA  TERMOPREKIDOM I 
ODGOVARAJUĆIM OKOVOM. NADSVETLO I SREDNJE KRILO SU FIKSNI. 2 
KRILA SE OTVARAJU OKO VERTIKALNE I OKO HORIZONTALNE OSE. 
ZASTAKLJIVANJE TERMOIZOLACIONIM STAKLOM, NISKOEMISIONIM SA 
ISPUNOM OD ARGONA  4+16+4mm. 

240/160

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

1

S = 2

NAPOMENA:  sve mere proveriti

0

1

na licu mesta

POS 1N (a)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

240

16
0

240



170/160

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

NAPOMENA:  sve mere proveriti
na licu mesta

POS 2N (b1)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

170

16
0

170

17

0

11

S = 28

DVOKRILNI PROZOR OD AL PROFILA SA TERMOPREKIDOM I 
ODGOVARAJUĆIM OKOVOM. NADSVETLO JE FIKSNO.1 KRILO SE OTVARA 
OKO VERTIKALNE OSE SAMO, A DRUGO I OKO HORIZONTALNE I OKO 
VERTIKALNE OSE. 
ZASTAKLJIVANJE TERMOIZOLACIONIM STAKLOM, NISKOEMISIONIM SA 
ISPUNOM OD ARGONA  4+16+4mm. 



170/160

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

NAPOMENA:  sve mere proveriti
na licu mesta

POS 2N (b2)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

170

16
0

170

16

0

11

S =27

DVOKRILNI PROZOR OD AL PROFILA SA TERMOPREKIDOM I 
ODGOVARAJUĆIM OKOVOM I NADPROZOROM ZA "OTKLOPNO-VENTUS" 
OTVARANJE SA ODGOVARAJUCIM MEHANIZMOM ZA OTVARANJE. JEDNO 
KRILO SE OTVARA SAMO OKO VERTIKALNE OSE, A DRUGO I OKO 
HORIZONTALNE I OKO VERTIKALNE OSE. 
ZASTAKLJIVANJE TERMOIZOLACIONIM STAKLOM, NISKOEMISIONIM SA 
ISPUNOM OD ARGONA  4+16+4mm. 



170/90

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

0

S= 23

NAPOMENA:  sve mere proveriti

23

0

na licu mesta

POS 3N (c)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

170
90

170

DVOKRILNI PROZOR OD AL PROFILA SA  TERMOPREKIDOM I 
ODGOVARAJUĆIM OKOVOM. JEDNO KRILO SE OTVARA OKO VERTIKALNE 
OSE SAMO, A DRUGO I OKO HORIZONTALNE I OKO VERTIKALNE. 
ZASTAKLJIVANJE TERMOIZOLACIONIM STAKLOM, NISKOEMISIONIM SA 
ISPUNOM OD ARGONA  4+16+4mm. 



167/65

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

1

S = 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti

0

0

na licu mesta

POS 4N (d)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

167

167

PROZOR ZA "OTKLOPNO-VENTUS" OTVARANJE SA ODGOVARAJUCIM 
MEHANIZMOM ZA OTVARANJE OD AL PROFILA SA TERMOPREKIDOM I 
ODGOVARAJUĆIM OKOVOM. ZASTAKLJIVANJE TERMOIZOLACIONIM 
STAKLOM, NISKOEMISIONIM SA ISPUNOM OD ARGONA  4+16+4mm. 

65



90/120

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

1

S = 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti

0

0

na licu mesta

POS 6N (f)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

90

90

12
0

JEDNOKRILNI PROZOR OD AL PROFILA SA TERMOPREKIDOM.  KRILO SE 
OTVARA OKO VERTIKALNE  I OKO HORIZONTALNE OSE. 
ZASTAKLJIVANJE TERMOIZOLACIONIM STAKLOM, NISKOEMISIONIM SA 
ISPUNOM OD ARGONA  4+16+4mm. 



85/160

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

0

S = 2

NAPOMENA:  sve mere proveriti

0

2

na licu mesta

POS 7N (g)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

85

16
0

JEDNOKRILNI PROZOR SA NADSVETLOM, OD AL PROFILA SA 
TERMOPREKIDOM I ODGOVARAJU'IM OKOVOM.  NADSVETLO JE FIKSNO, 
KRILO SE OTVARA OKO VERTIKALNE  I OKO HORIZONTALNE OSE. 
ZASTAKLJIVANJE TERMOIZOLACIONIM STAKLOM, NISKOEMISIONIM SA 
ISPUNOM OD ARGONA  4+16+4mm. 



177/303

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

0

S = 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti

0

1

na licu mesta

POS 11N (h)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

22
5

ULAZNI PORTAL OD AL  PROFILA SA  TERMOPREKIDOM I SA 
ODGOVARAJUĆIM OKOVOM I CILINDAR BRAVOM. VRATA SU DVOKRILNA, UŽI 
DEO  PORTALA JE  MOGUĆE FIKSIRATI. NADSVETLO JE FIKSNO. 
ZASTAKLJIVANJE NISKOEMISIONIM TERMOIZOLACIONIM STAKLOM 
4+16+4mm. 

177

30
3

5

167

78



138/207

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

0

S = 2

NAPOMENA:  sve mere proveriti

0

2

na licu mesta

POS 12N (j)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

STEPENIŠNI SVETLARNIK OD AL  PROFILA SA  TERMOPREKIDOM.  SVI 
DELOVI SU FIKSNI.  ZASTAKLJIVANJE NISKOEMISIONIM TERMOIZOLACIONIM 
STAKLOM 4+16+4mm. 

12
9

138
20
7

5

78



360/220

ŠEMA BRAVARIJE

PRVI SPRAT

ZIDARSKA MERA

ETAŽA

PODRUM

PRIZEMLJE

OPIS

ŠEMA

OZNAKA

0

S = 1

NAPOMENA:  sve mere proveriti

1

0

na licu mesta

POS 14N (k)

BROJ KOMADA/ETAŽI UKUPNO

360

22
0

180

ULAZNI PORTAL OD AL  PROFILA SA  TERMOPREKIDOM I SA 
ODGOVARAJUĆIM OKOVOM I CILINDAR BRAVOM. VRATA U POLOVINI 
PORTALA SU DVOKRILNA, S TIM DA  JE JEDNO KRILO  MOGUĆE FIKSIRATI. 
DRUGI DEO PORTALA JE FIKSNA PREGRADA. ISPUNA OD DVA SLOJA AL LIMA 
I TERMOIZOLACIJOM IZMEĐU.
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