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На основу чл. 39. 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 37. 

Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Mали Зворник 

(„Службени лист општине Мали Зворник“, број 4/2014) Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 404-52 од 16.06.2016.године  и Решења о образовању Комисије 

за јавну набавку  404-52/1 од 16.06.2016.године, припремљена је:  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности  

Постављање паркета у фискултурној сали ЈНМВ број: 404-52 

Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења  

5-6 

IV Техничка документација  7 
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 
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8-12 
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13 
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14 
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I Општи подаци о набавци     

Наручилац:  

Општина Мали Зворник,  

Адреса:Краља Петра I бр.38, Мали Зворник 
Интернет страница:www. malizvornik.rs 

 
По одлуци о овлашћењу за спровођење поступка јавне набавке бр. 06-990 од 

30.05.2016.године  којом наручилац ОШ „Бранко Радичевић“ Краља Петра I 

бб,Мали Зворник овлашћује наручиоца Општину Мали Зворник- да у њено име и за 

њен рачун спроведе поступак јавне набавке 

Наручилац- Општина Мали Зворник од стране ОШ „Бранко Радичевић“ Краља 

Петра I бб,Мали Зворник је добила овлашћење за вршење радњи: 

- Доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке и решења о 

образовању комисије за јавну набавку, 

- Објављивање огласа и конкурсне документације,  

- Доношење одлуке о додели уговора, обустави поступка, 

- Поступање у случају захтева за заштиту права, 

- Израда свих аката  у поступку јавне набавке и све друге послове који су 

повезани са поступком јавне набавке, где спада и активирање средстава 

финансијског обезбеђења , ако се за то испуне услови из уговора и ове конкурсне 

документације; 

- Праћење извршења јавне набавке у сарадњи са ОШ „Бранко Радичевић“ 

Мали Зворник . 

Наручилац- Уговор о јавној набавци биће закључен   између понуђача са једне 

стране и  наручиоца ОШ „Бранко Радичевић“ Краља Петра I бб,Мали Зворник са 

друге стране. 

 

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Конкурсна документација садржи 41 страну. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.404-52 су радови у поступку јавне набавке мале 

вредности - Постављање паркета у фискултурној сали 

 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић  

Е-mail адреса (или број факса): dragana.markovic@malizvornik.rs  

 

Обилазак локације можете заказати сваког радног дана у периоду од 08 до 14 

часова на број телефона 015/472-270,015/472-191 

 

 

 

 

 



4/41 

Конкурсна документација –Јавна набавка мале вредности број 404-52 

 

.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке су радови- Постављање паркета у фискултурној сали 

Предметна јавна набавка  није обликована  по партијама. 

Јавна набавка није резервисана. 

Ознака из ОРН: 45432113-Постављање паркета 
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III.Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења 
Предмет ове јавне набавке су подополагачки  радови у фискултурној  сали у ОШ 

„Бранко Радичевић“ Мали Зворник  

 

  

Предметни радови  обухватају радове као што су : 

 

 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ Јединица 

мере 

КОЛИ

ЧИНА 

1. Скидaње подa од пaркетa зaједно сa лaјснaмa. 

Пaркет скинути, утовaрити у кaмион и одвести нa 

место које одреди инвеститор удaљено до 15км. 

Шут прикупити, изнети, утовaрити нa кaмион и 

одвести нa грaдску депонију. 

 

     m² 233,00  

 

 

 

 

2. Скидaње постојеће кошуљице. Кошуљицу 

скинути, утовaрити у кaмион и одвести нa место 

које одреди инвеститор удaљено до 15км. Шут 

прикупити, изнети, утовaрити нa кaмион и одвести 

нa грaдску депонију. 

     m² 233,00 

3. Изрaдa и хидроизолaције кондор "4" сa 

претходним премaзом битулитом сa нaносом 15 цм 

вертикaлно нa зидове.  

 

     m 234,00 

4. Изрaдa цементне кошуљице д=5 цм преко 

хоризонтaлне хидроизолaције сa зaвршном 

мaшинском обрaдом 

     m² 233,00 

 

5. Нaбaвкa и постaвљaње јaсеновог пaркетa 

лепљењем нa подлогу. Постaвити пaркет I клaсе, 

дебљине 22мм, у слогу по избору пројектaнтa, a 

преко претходно очишћене подлоге. Све додирне 

спојнице дaшчицa морaју бити зaтворене. Између 

пaркетa и зидa остaвити дилaтaционе спојнице. 

     m² 233,00 

 

6. Стругaње новог пaркетa мaшинским путем. 

Пaркет стругaти мaшинским путем сa три врсте 

пaпирa, од којих је последњи финоће нaјмaње 120. 

Вaљaк нa пaркет мaшини подесити дa остругaнa 

површинa буде потпуно рaвнa, без удубљењa или 

других трaговa. Обрусити. 

 

     m² 

 

 233,00 

7. Изрaдa и постaвљaње јaсенових лaјсни нa 

сaстaву подa и зидa.Постaвити првоклaсне суве 

    m         

  63,00 
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лaјсне , a сучељaвaњa геровaти. Лaјсне 

причврстити месингaним холшрaфовимa сa 

типловимa нa рaзмaку од 80цм. 

8. Лaкирaње пaркетa лaком по избору пројектaнтa. 

Пaркет лaкирaти три путa. Отворене фуге пaркетa 

китовaти смесом фине струготине и лaкa. По 

сушењу прећи фином шмирглом , опрaти под и 

лaкирaти први пут. После 24 чaсa пaркет китовaти, 

прећи фином шмирглом. 

m² 233,00 

 

Врста,количина и опис радова дат је у техничким спецификацијама за школу . 

 

Максималан рок за завршетак радова је 60  календарских дана од дана увођења у 

посао. 

 

Рок почетка радова: 5 (пет) дана од издавања грађевинске дозволе. 

 

Напомена:Динамика извођења радова мора се ускладити са динамиком 

извођења радова од стране Извођача радова испред Министарства 

образовања ,науке и технолошког развоја који ће изводити радове на 

пројекту „Енергетске ефикасности у јавним зградама“ ,као и са извођачем 

који ће изводити радове на Бојењу зидова у спортској сали и радионицама. 
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IV.TЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

За основну школу„Бранко Радичевић“ Мали Зворник постоји само предмер 

и предрачун. 
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V.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

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

и немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

5) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чланом 76. Закона. 

 

 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.  

тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач 

из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 

је неопходна испуњеност тог услова.  
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1. 

     

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона о 

јавним набавкама 

 Упутство како се  доказује испуњеност услова  

Доказивање испуњености обавезних услова за 

правна лица као понуђача, за предузетнике као 

понуђаче и за физичка лица као понуђаче 

 

   

1.1 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно да је уписан у 

одговарајући регистар  

 

Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним набавкама  

 

- Правно лице - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре односно извод из регистра 

надлежног суда односно полицијске управе 

- Предузетник - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре или извод из одговарајућег 

регистра 

- Физичко лице - /  

 

  

1.2. 

 Да понуђач и његов законски 

заступник није  осуђиван за: 

 

1. неко  од кривичних дела као члан 

организоване криминалне  групе,  

2. кривична дела  против привреде, 

3. кривична дела  против животне 

средине, 

4. кривично дело против примања и 

давања мита  и  

5. кривично дело преваре  

 

 Члан 75. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама 

 

Као доказ прилаже се: 

1. За правно лице као понуђача 

  - Извод из казнене евиденције, односно 

уверење основног суда  на чијем је подручју 

седиште домаћег правног лица, односно 

представништва или огранка страног правног 

лица 

- Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду   

2. За законског  заступника правног лица 

Извод из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова да лице није осуђивано за неко од 

наведених кривичних дела (захтев за издавање 

се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта) 

 3. За предузетника као понуђача 

 Извод из казнене евиденције, односно 

уверење  надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да лице 

није осуђивано за неко од наведених  

кривичних дела  (захтев за издавање се може 

поднети према месту  рођења или према месту 

пребивалишта) 

4. За физичко лице као понуђача 

Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да лице није осуђивано 

за неко од наведених кривичних дела  (захтев 

за издавање се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

 

Докази који се прилажу по одредбама ове 
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тачке не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда 

   

1.3. 

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  

 

 

Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о 

јавним набавкама 

Као доказ подносилац понуде прилаже : 

1. Уверење Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 

2. Уверење Пореске управе јединице локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основну 

изворних локалних јавних  прихода  

 или  потврда надлежног органа да се понуђач  

налази у поступку приватизације. 

Докази који се прилажу не могу бити старији 

од два месеца пре отварања понуда  

1.4 Понуђач је дужан да при 

састављању понуде изричито наведе 

да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде 

(члан 75. став 2. Закона). 

Попуњен Образац изјаве (Образац10) 

2 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76.Закона и упуство како се доказује 

испуњеност тих услова 

2.1 

 

 

Услов: Који располаже 

довољним  кадровским 

капацитетом,  што у складу са 

обимом и значајем предметне 

услуге значи,  да располаже са 

најмање 2  радника који могу 

бити ангажовани  у сталном 

радном односу, по уговору или на 

одређено време  од којих :  
 

-2 подополагача паркета 

(паркетари) 
. 

 

 

 

 

Доказ - списак ангажованих  радника: на неодређено време,на 

одређено време, по уговору    потписан и оверен од стране 

одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном 

одговорношћу .  

Уверење или диплома о стручној оспособљености за 

подополагаче паркета 
Доказ : за раднике који су запослени на неодређено -

образац М/МАобразац за месец за који се ангажује, За  
раднике   који ће бити ангажовани на предметним пословима 

понуђач доставља фотокопије   уговора о  обављању 

привременим и повременим пословима чији је предмет ова 

јавна набавка  или ангажовани  уговором  о делу.  
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Доказе из члана 76.Закона доставити уз понуду 

 

VI.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (VI.1 

Образац изјаве), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

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

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом.  

 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да потпише и овери Изјаву.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 

оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, а ако 

понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана од 

дана пријема писменог позива наручиоца, не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

2.2 

- да располаже неопходним 

пословним капацитетом: 

- да је понуђач у претходне три 

године (2013, 2014. и 2015.) 

извршио подополагачке 

радове који су предмет јавне 

набавке  у износу од 

300.000,00 динара без ПДВ-а; 
 

1) 1- списак  изведних  радова подополагачких радова, који 

су предмет јавне набавке  у претходне три године (2013, 2014. 

и 2015.) у  вредности  од 300.000,00 дин.без ПДВ-а ,са 

називима наручилаца. 
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и 

овери под кривичном и материјалном одговорношћу.  
- Закључен Уговор  о извођењу радова  
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 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа.. 

 

  Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде, доказује испуњеност обавезних услова. 

 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 

којој промени о испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступа до 

доношења одлуке,односно закључења уговора,односно током важења уговора о 

јавној набавци  и да је документује  на прописан начин. 
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VI.1ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015,68/2015) 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 радови Постављање паркета у 

фискултурној сали број 404-52, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) 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); 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                  
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VI.2 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015,68/2015)  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 радови- Постављање паркета у 

фискултурној сали број 404-52 ,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач 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) 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу:  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38,Мали 

Зворник , са назнаком: ,,Понуда за за јавну набавку Постављање паркета у 

фискултурној сали -–ЈН бр. 404-52/2  - НЕ ОТВАРАТИ -”   

 

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи све ,образце,изјаве ,техничке 

спецификације,модел уговора који су наведени у конкурсној документацији и 

који морају бити   попуњени, печатом оверени и потписани. 

- Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона  

- Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН  - за подизвођача  ако 

иступа  са подизвођачем 

 -Доказе о испуњавању услова из члана  76. Закона о јавним набавкама  

-Изјава о поштовњу обавеза из члана 75.став 2. 

-Образац изјаве о независној понуди   

- Образац понуде  

- Oбразац структурне цене   

-Изјава понуђача о обиласку локације 

- Модел уговора  

Понуда мора да обухвати све предмере радова наведен у конкурсној 

документацији за све наручиоце. У случају да понудом нису обухваћене све 

ставке, тј. сви тражени елементи, понуда се одбија као неисправна 

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до   

05.07.2016. године до 12,00 часова. Ако последњи дан рока пада у недељу или на 

дан државних празника или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче 

првог наредног радног дана. 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 

поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено. 
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Место, време  и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља 

Петра I 38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати  

05.07.2016 године  у 12.15 часова. 

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да 

доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања 

предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу 

предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање 

приговора и др).  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, 

понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној 

документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у 

конкурсној документацији.Сва тражена документација у понуди мора бити повезана траком  на начин да 

није могуће накнадно одстрањивати или уметати листове. 

 

1. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуда ће бити одбијена: 

1) уколико није благовремена; 

2) уколико поседује битне недостатке; 

3) уколико није одговарајућа; 

4) уколико ограничава права наручиоца; 

5) уколико условљава права наручиоца; 

6) уколико ограничава обавезе понуђача; 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

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

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће 

утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим 

понудама 

2. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована у партије 

3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Мали 

Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова-Постављање паркета у 

фискултурној сали,  ЈН бр. 404-52 – НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Допуна понуде за јавну  набавку   радова-Постављање паркета у 

фискултурној сали,,  ЈН бр. 404- 52– НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Опозив понуде  за јавну  набавку   радова-Постављање паркета у 

фискултурној сали, –,  ЈН бр. 404-52 – НЕ ОТВАРАТИ”  

или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова-Постављање паркета у 

фискултурној сали, –,  ЈН бр. 404-52 – НЕ ОТВАРАТИ”  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

5.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

6.СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА  

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су 

предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 

документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.  

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.  

 Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у 

року одређеном у позиву за подношење понуда 

 Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено 

да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације 

 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није 

одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава 

нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази 

износ процењене вредности јавне набавке. 
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7.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете 

супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1- 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о 

испуњености услова из чл. 75. ст. 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне 

набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе 

све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца 

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

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број 

подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у 

потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 

8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

Понуду може поднети и група понуђача.  

Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у 

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда.  

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести 

све учеснике у заједничкој понуди.  

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. 

тачкe 1-4. Закона о јавним набавкама а додатне услове испуњавају заједно 

У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део 

заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке.  

 

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:  

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу.  

9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара.  

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.  

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

10.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
10.1. ВАЛУТА И ЦЕНА и НАЧИН ПЛАЋАЊА   

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима., са и без ПДВ-а и мора бити 

фиксна. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 

- Плаћање врши школа  у року  од 45 дана од дана  испостављене привремене и 

окончане    ситуације са спецификацијом изведених радова  

Авансно плаћање није дозвољено. 

10.2 Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

10.3.Рок завршетка радова 

Максималан рок за завршетак радова је  60 календарских дана од дана увођења у 

посао . 

Напомена:Динамика извођења радова мора се ускладити са динамиком извођења 

радова од стране Извођача радова испред Министарства образовања ,науке и 

технолошког развоја који ће изводити радове на пројекту „Енергетске 

ефикасности у јавним зградама“ ,као и са извођачем који ће изводити радове на 

Бојењу зидова у спортској сали и радионицама. 

 

10.4. Гаранти рок ( не мањи од 2 године  рачунајући од дана примопредаје радова) 

 

10.5.Рок почетка радова: 5 (пет) дана од издавања грађевинске дозволе . 

 

11.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
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набавке, с тим да ће се  за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 

У цену је урачуната цена  предмета јавне набавке са свим пратећим трошковима. 

Цена  је фиксна и не може се мењати до краја рока извршења Уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 

И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

1. У тренутку закључења уговора ,а најкасније у року од 5 дана од дана 

закључења истог изабрани понуђач дужан је да преда Наручиоцу бланко соло 

меницу прописно потписана и оверена, која ће представљати  средство 

обезбеђења за добро извршење посла, са меничним овлашћењем на попуну у 

износу до  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а која се може наплатити 

на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.  

Уз меницу изабрани   понуђач је дужан да  достави и следећа документа: 

 прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за 

попуњавање и  подношење исте менице надлежној банци у циљу 

наплате (менично овлашћење), 

 фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за 

потписивање налога за пренос средстава и 

 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за 

заступање понуђача 

 фотокопију захтева за регистрацију менице 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне 

набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од 

стране понуђача. 

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је 

као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди; 
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3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 

подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 

отварања понуда, односно пријава.   

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

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

рангирање понуде. 

 

 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, 

Општине Мали Зворник, Краља Петра I бр.38 Мали Зворник или на email: 

dragana.markovic@malizvornik.rs 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 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 

404-52 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена.“ 

  

  

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

  

 Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 

изабарана понуда оног понуђача који је понудио  краћи рок завршетка радова.  

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде 
 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат 

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

оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи  штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 

закона  

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

Републичкој комисији Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 

није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за 

заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страницим, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. Захтев за 

заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда 

,а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационог поступка ,ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,без 
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обзира на начин достављања и  уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

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

наручилац исте није отклонио. 

 

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

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

 

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 захтева из члана 149. 

Става 3. и 4.  ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона. 

 

После доношења одлуке о додели уговора,за јавну набавку мале вредности и  

доношења одлуке о додели уговора  на основу оквирног споразума у складу са 

чланом 40а овог закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу Јавних набавки..  

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

од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 

253, у пољу „позив на број“  уписује се број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Такса за ЗПП са назнаком набавке 

на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права 

понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да достави понуђачу којем је уговор 

додељен у   року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона. 
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VIII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Назив Понуђача: ______________________    

Број Понуде: _______                                      

Датум: __________  године 

Место: ________________ 

 

У поступку Јавне набавке Постављање паркета у фискултурној сали, број 404-

52, подносимо следећу: 

 

П О Н У Д У 

 

У складу са траженим условима утврђеним Конкурсном документацијом за јавну 

набавку Постављање паркета у фискултурној сали, број 404-52 нудимо вам 

извођење радова под следећим условима: 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИМО:  

 

1. Самостално 

2. Са Подизвођачем и то: __________________________________ 

                                        __________________________________ 

              

3. Заједничка понуда и то: __________________________________ 

                                         __________________________________ 

Заокружити један од начина подношења понуде. 

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а:    ДА      НЕ 

 

Заокружити један од понуђених одговора. 

 

2.Рок завршетка радова ________календарских дана од дана увођења у 

посао(Максималан рок за завршетак радова је  60   календарских дана од дана 

увођења у посао). 

 
                      

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број 

подизвођача).                                                         словима             

 

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

 

5. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана 

отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).                    словима 
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6 Плаћање врши школа  у року  од 45 дана од дана  испостављене привремене и 

окончане    ситуације са спецификацијом изведених радова. 

 

Рок почетка радова: 5 (пет) дана од дана издавања грађевинске дозволе. 

 

 

Гарантни период: ________________.( не мањи од 2 године од завршетка радова ) 

                                                                                                                           

Датум:    _______________       М.П        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 

   ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                                       

____________________________________ 
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IX. ОСТАЛИ ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 

Постављање паркета у фискултурној сали, број 404-52 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 
Назив понуђача: 

 

 

 

 

 
Адреса понуђача: 

 

 

 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 

 

 

 
Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 
Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 
Телефон: 

 

 

 

 

 
Телефакс: 

 

 

 

 

 
Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 

 

               Место и датум:                                                                              Понуђач: 

 

         _________________                                                              __________________ 

                       М.П.         
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 

 

Место и датум: 

 

 

МП 

Понуђач: 
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Образац бр.10 

 

           У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 

бр. 124/12,14/2015,68/2015) дајемо следећу 

 

 

ИЗЈАВУ  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА  
 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/15, 68/15), као заступник понуђача дајем следећу ИЗЈАВУ 

Понуђач______________________________________________________(навести 

назив понуђача) у  поступку јавне набавке мале вредности  Постављање паркета 

у фискултурној сали, редни број ЈН 404-52, поштовао је 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.  

 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

 

 

 

 

     М.П. 

            Потпис овлашћеног лица 

              ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30/41 

Конкурсна документација –Јавна набавка мале вредности број 404-52 

Образац 11. 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 

 

Понуђач ____________________________________, са седиштем у 

______________,  дана __________2016. године, обишао је терен где ће се 

изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и 

добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође 

изјављујемо да смо упознати са свим условима  и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

       

 

 

    Датум              Потпис, 

 

________________                                                                 __________________ 

 
 
 
 
За Наручиоца: _______________________ 

                             (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације  је обавезан 

 

 

Датум:    _____________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     М.П. ______________________________ 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

_________________________ 
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XII МОДЕЛ УГОВОРА 

  Уговор за Постављање паркета у фискултурној сали 

 

Закључен између: 
Наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“ ,  

са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I бб, 

ПИБ: 101361810 

Матични број: 07404611 

Број рачуна: 840-968660-74       

 Назив банке: Управа за трезор 

Телефон:015/471-923 

кога заступа: Директор школе Стојанка Бугарин,професор 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

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

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Извођач радова) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:404-52 

 Број и датум одлуке о додели уговора:________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________________ 

 
 

 

 

Члан 1. 

Предмет уговора  

Предмет овог уговора је Постављање паркета у фискултурној сали за ОШ 

„Бранко Радичевић“ Мали Зворник за 2016. годину, на основу Одлуке о покретању 

поступка број 404-52 од 16.06.2016.године  и позива за достављање понуда,   ЈН МВ бр. 

404-52 а према понуди Извођача радова број ______ од ________2016. године и 

спецификацији радова, који чине саставни део уговора и ближе је одређен усвојеном 

понудом Извођача број __________ од _____2016. године, која је саставни део овог 

уговора. 

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

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

радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог 

уговора. 
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Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно 

_________________динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом, 

а добијена је на основу јединичних цена   радова из понуде Извођача бр. _____ од 

______2016. године. 

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

све остале зависне трошкове Извођача. 

 

Члан 3. 

Плаћање врши школа  у року  од 45 дана од дана  испостављене привремене и 

окончане    ситуације са спецификацијом изведених радова. 
         Кoмплетну документацију: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за 

уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном 

надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном 

се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора. 

    Члан 4. 

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

___________календарских дана од дана увођења у посао . 

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

је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова : 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 

-након добијања грађевинске дозволе 

Динамика извођења радова мора се ускладити са динамиком извођења радова од 

стране Извођача радова испред Министарства образовања ,науке и технолошког 

развоја који ће изводити радове на пројекту „Енергетске ефикасности у јавним 

зградама“ ,као и са извођачем који ће изводити радове на Бојењу зидова у 

спортској сали и радионицама. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Члан 5. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

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

- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 

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

Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 

форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана 

од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак 

радова. 

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

постигну писмени споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

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

рока због околности које су настале у време доцње. 

Члан 6. 

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

дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене 

вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 

10% од вредности укупно уговорених радова. 
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Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако  Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи 

штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно 

поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ 

штете Наручилац  мора да докаже. 

                                                                   

Члан 7. 

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

прописима, техничким прописима, и овим уговором, и да по завршетку радова изведене 

радове преда Наручиоцу . 

Извођач се обавезује :  

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

врсту посла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

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

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

динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности 

према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне 

средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје 

радова Наручиоцу; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, 

који регулишу ову област; 

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

спреман за њихов пријем; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала, стим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 

дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 

Члан 8. 

Извођач  је дужан да у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 5 дана 

од дана закључења истог изабрани понуђач дужан је да преда Наручиоцу бланко соло 

меницу прописно потписана и оверена, која ће представљати  средство обезбеђења за 

добро извршење посла, са меничним овлашћењем на попуну у износу до  10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а која се може наплатити на први позив, без права на 

приговор, а у корист Наручиоца.  

 

 

Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радове износи ___ (____) године рачунајући од дана 

примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 

произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова . 

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

уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 
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       Члан 10. 

Извођач 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, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном 

употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

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

пријему писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац је овлашћен да за отклањање 

недостатака ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача. 

 

                                                                             Члан 11. 

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

Предузећа____________________, са седиштем____________, 

ПИБ_____________________, матични број_______________.Извођач у потпуности 

одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране 

подизвођача, као да их је сам извео. 

 

          Члан 12. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 

извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и 

писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.  

По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак 

радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде 

Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају 

фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати 

на продужење рока завршетка радова.   

                                                                     Члан 13. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност 

стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 

извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 

ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току 

израде пројектне документације.                                                                   

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

из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.  

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена 

морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести 

Извођача.                                                                    

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и 

исплату дела цене за до тада извршене радове. 
Члан 14. 

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

је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са 

Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног 

позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење. 
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Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису 

били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а 

који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, 

под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна 

вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности уговора, 

као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или 

економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују 

несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за 

наручиоца, или су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од 

извршења овог уговора, неопходни за даље фазе извршења радова. 

Члан 15. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 

стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка 

радова. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 

надзора и Извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

Члан 16. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 

јединичних цена из понуде. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 

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

Извођач не изводи радове у складу са предмером и предрачуном или из неоправданих 

разлога прекине са извођењем радова; 

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

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

стручног надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију 

Члан 17. 

У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за 

радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу 

Извођача као средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза . 

 Извођач 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. 

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

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

раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, 

да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно 

изведеним радовима до дана раскида уговора.  

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

Члан 18. 

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

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе 

Посебних узанси о грађењу. 

Члан 19. 
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Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- понуда Извођача бр. ________ од __________2016. године 

Члан 20. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

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

Члан 21. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

Члан 22. 

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих три за Наручиоца и три за 

Извођача. 

За НАРУЧИОЦА      За ИЗВОЂАЧА 

____________________                                            _________________________                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Модел уговора понуђач попуњава, потписује и оверава печатом, 

чиме потврђује да је сагласан са моделом. 
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XIII:ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ РАДОВА 
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ОБЈЕКАТ :ПОСЛОВНИ-ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ“МАЛИ ЗВОРНИК 

 

4.1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ Једин

ица 

мере 

Количин

а 

Цена по 

јединици 

мере (без 

ПДВ-а) 

Цена по 

јединици 

мере (са 

ПДВ-ом) 

Укупна 

цена (без 

ПДВ-а) 

Укупна 

цена (са 

ПДВ-ом) 

1. Скидaње подa од пaркетa 

зaједно сa лaјснaмa. Пaркет 

скинути, утовaрити у кaмион и 

одвести нa место које одреди 

инвеститор удaљено до 15км. Шут 

прикупити, изнети, утовaрити нa 

кaмион и одвести нa грaдску 

депонију. 

 

     m² 233,00  

 

 

 

 

    

2. Скидaње постојеће кошуљице. 

Кошуљицу скинути, утовaрити у 

кaмион и одвести нa место које 

одреди инвеститор удaљено до 

15км. Шут прикупити, изнети, 

утовaрити нa кaмион и одвести нa 

грaдску депонију. 

     m² 233,00     

3. Изрaдa и хидроизолaције кондор 

"4" сa претходним премaзом 

битулитом сa нaносом 15 цм 

вертикaлно нa зидове.  

 

     m 234,00     

4. Изрaдa цементне косуљице д=5 

цм преко хоризонтaлне 

хидроизолaције сa зaвршном 

мaшинском обрaдом 

     m² 233,00     

 

5. Нaбaвкa и постaвљaње 

јaсеновог пaркетa лепљењем нa 

подлогу. Постaвити пaркет I клaсе, 

дебљине 22мм, у слогу по избору 

пројектaнтa, a преко претходно 

очишћене подлоге. Све додирне 

спојнице дaшчицa морaју бити 

зaтворене. Између пaркетa и зидa 

остaвити дилaтaционе спојнице. 

     m² 233,00     

 

6. Стругaње новог пaркетa 

мaшинским путем. Пaркет 

 

     m² 

 

 233,00 
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стругaти мaшинским путем сa три 

врсте пaпирa, од којих је последњи 

финоће нaјмaње 120. Вaљaк нa 

пaркет мaшини подесити дa 

остругaнa површинa буде потпуно 

рaвнa, без удубљењa или других 

трaговa. Обрусити. 

7. Изрaдa и постaвљaње јaсенових 

лaјсни нa сaстaву подa и 

зидa.Постaвити првоклaсне суве 

лaјсне , a сучељaвaњa геровaти. 

Лaјсне причврстити месингaним 

холшрaфовимa сa 

типловимa нa рaзмaку од 80цм. 

    m         

  63,00 

    

8. Лaкирaње пaркетa лaком по 

избору пројектaнтa. Пaркет 

лaкирaти три путa. Отворене фуге 

пaркетa китовaти смесом фине 

струготине и лaкa. По сушењу 

прећи фином шмирглом , опрaти 

под и лaкирaти први пут. После 24 

чaсa пaркет китовaти, прећи 

фином шмирглом. 

m² 233,00     

 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: _____________динара( без ПДВ-а) 

 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: _____________динара( са ПДВ-ом) 

 
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

• У колону ЈЕДНИЧНА ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-А понуђач уписује цену радова без ПДВ-а, исказану у 

динарима по наведеној јединици мере. 

• У колону ЈЕДНИЧНА ЦЕНА-СА ПДВ-ом понуђач уписује цену радова са ПДВ-ом, исказану у 

динарима по наведеној јединици мере. 

• У колону УКУПНА-ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-а понуђач уписује вредност радова без ПДВ-а, за дате 

количине. 
• У колону УКУПНА-ЦЕНА-СА ПДВ-ом понуђач уписује вредност радова са ПДВ-ом, за дате 

количине. 

 

 

Датум:    _____________                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

     М.П.  ______________________________ 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       _________________________________ 
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XIV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ: 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

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

 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности: Постављање паркета у фискултурној сали број 

404-52 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 


