
Техничка школа  
са домом ученика 
Број: 79-2/06-2020. 
Дан:03.06.2020 
Апатин 

 
На основу члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије” 124/2012 и 14/2015) Техничка школа са домом ученика, Апатин, Пригревачка бр. 
72 објављује 
ПОЗИВ  
                              ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

   РАДОВИ 
-НА ЗАМЕНИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ КОТЛАРНИЦЕ СА РАДИОНИЦАМА И 
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

АПАТИН- 
( ЈНМВ број 3/2020 ) 

 
Назив, адреса интернет страница Наручиоца: Техничка школа са домом ученика, Апатин, 
Пригревачка  бр. 72. 
 
Интернет страница наручиоца: www.tehnicka-apatin.edu.rs 
 
Врста наручиоца: Установа oбразовања 
 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности  
 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су радови – реконструкција сутеренских 
просторија у дому ученикаТехничке школе у Апатину. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 –радови на крову и други посебни 
грађевински занатски радови. 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: “ најниже понуђена цена ”. 
 
Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: на интернет старници: www tehnicka-apatin.edu.rs и на Порталу 
јавних набавки: portal.ujn.gov.rs. 
 
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач понуду, у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара, предаје непосредно или поштом на адресу: 
Техничка школа са домом ученика, Пригревачка бр.72, Апатин, са напоменом: „Понуда за 
јавну набавку радова –замена кровног покривача,ЈНМВ број 3/2020 - не отварати “  
 

http://www./
http://www.jdp.rs/


Коверта на предњој страни треба да има заводни број понуђача. Обавезно је навести 
назив и адресу понуђача, особу за контакт, број телефона и e-mail за контакт. 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. 
 
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки, односно до 11.06.2020. године до 10:00 часова. 
 
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање благовремено приспелих понуда 
ће се обавити након истека крајњег рока за подношење понуда,11.06.2020. са почетком у 
12:00 часова, у просторијама Техничке школе са домом ученика, Пригревачка 
бр.72,Апатин,библиотека школе, у присуству чланова Комисије за предметну јавну 
набавку. 
 
Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној 
набавци: Пореским обавезама-Пореска управа (Министарство финансија РС): 
www.poreskauprava.gov.rs. Заштити животне средине-Министарство заштите животне 
средине РС: http://www.ekologija. gov.rs. Заштити при запошљавању и условима рада-
Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs. 
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који присуствују 
поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена овлашћења на основу 
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде . 
 
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети образложену одлуку у оквирном року од 
10 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
Контакт: е-mail адреса: tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs 

 
Председник Комисије за јавну набавку 

          
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
mailto:tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs


Техничка школа са домом ученика Апатин 

Пригревачка бр.72 

tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs 

www.tehicka-apatin.edu.rs 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА– РАДОВА бр.3/2020. 

 

-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 

заменa кровног покривача на објекту котларнице са радионицама и техничког 

прегледа моторних возила  

Техничке школе са домом ученика у Апатину 

 

 

 

 

 

Јавни позив и конкурсна документација 

објављени на Порталу јавних набавки и 

интернет страници  наручиоца-

www.tehnicka-apatin.edu.rs 

 

Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуда 11.06.2020 године,до 10.00 часова  

Јавно отварање 11.06.2020.године, у 12.00 часова 

  

 

 

 

 

 

 

 

Апатин јуни 2020. године 

 

 

 
 
 
 

 



На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број79/05-2020 

од 28.05.2020.године, и Решења о образовању Kомисије за јавну набавку  број   79-1/05-

2020,од 28.05.2020.године, припремљена је: 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности  

радови на замени кровног покривача  на објекту котларнице са радионицама и 

техничког прегледа моторних возила 

Техничке школе са домом ученика у Апатину- 

 

ЈНМВ бр 3/2020. 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Врста, техничке карактеристике(спецификације) 

квалитет,количина и опис радова,начин спровођења контроле и 

обезбеђивање гаранције квалитета, начин плаћања,рок  извршења и 

други захтеви. 

 

III Техничка спецификација и опис радова. 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75 и 76 закона  

V Критеријум за избор најповољније понуде 

VI Образци који чине саставни део понудеса моделима Уговора и меничних 

овлашћења. 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

 

 

 



 

 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

 

 

 

1.Подаци о наручиоцу 

Наручилац:Техничка школа са домом ученика Апатин,Пригревачка бр.72 

Интернет страница: www.tehnicka-apatin.edu.rs 
 

2.Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,у складу са законом 

и под законским актима којима се уређују јавне набавке као и са законима, 

прописима,стандардима,уредбама,нормама квалитета и техничким условима који важе за 
предметну јавну набавку. 

 

3.Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.3/2020 је набавка радова- радови на замени кровног покривача од 

салонит плоча са покривачем од бојаног трапезног лима и поправка крова и плафонске 

конструкције на објекту техничког прегледа возила,котларнице са радионицама , Техничке школе са 
домом ученика у Апатину. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 45260000-Радови на крову и други посебни  

грађевински занатски радови 

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

5.Контакт лицa 

Особe за контакт: 
 

Понграц Маријан дипл.правник -025/772-216,064/2097304 E-mail: tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs 

 

Ради обезбеђења услова за припрему прихватљиве понуде и уочавања евентуалних 

потенцијалних проблема приликом извођења радова, Наручилац ће омогућити обилазак 

локације за извођење радова за предметну набавку,радним даном од 9.00 –12.00 часова,уз 

обавезну, предходну најаву ,од 2 дана.Касније примедбе по том основу ,наручилац неће 

уважити те стога као прилог уз понуду доставити потписану и оверену изјаву о обиласку 

локације (образац бр.9) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  
РАДОВА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

НАЧИН ПЛАЋАЊА,РОК ИЗВРШЕЊА И ДРУГИ ЗАХТЕВИ 
 
 

2/1.Врста,спецификација и опис радова који су предмет јавне набавке ,детаљно су приказани у 

поглављу  III.ове конкурсне документације 

 

2/2.Предмет јавне набавке и опис предмета-предмет јавне набавке је извођење радова   на замени 
кровног покривача од салонит плоча са покривачем од бојаног трапезног лима и поправка крова и 

плафонске конструкције на објекту техничког прегледа возила,котларнице са радионицама , 

Техничке школе са домом ученика у Апатину. 

 

2/3.Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима . 

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења предметних радова. 

Сав материјал и опрема која се уграђују по Уговору морају бити у сагласности са одговарајућим и 
одобреним стандардима ,првокласног квалитета .Неће се одобрити или прихватити  материјал 

слабијег квалитета  од прописаног , а сви радови се морају обавити пажљиво ,стручно и са 

првокласном израдом. 
Осим вредности рада ,материјала и услуга неопходних за извршење уговора ,уговорена цена 

обухвата и трошкове организације градилишта,осигурање и све остале зависне трошкове Извођача. 

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове ,односно мањкове радова ,ако не прелазе 10% од 
уговорених количина радова , у складу са релевантним прописима. 

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у 

време закључења уговора знао или је морао знати  да се морају извести. 

Понуда морада садржи  све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и у упутству 
понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 

 

2/4.Начин плаћања; 
15 % авансне уплате од уговорене вредност радова са ПДВ-ом ,у року од три дана по преносу 

средстава на рачун наручиоца  од стране ресорног министарства просвете,науке и технолошког 

развоја-сектора за ученички и студентски стандард и инвестиције,преносом на рачун Извођача по 

достављању уредног   авансног рачуна  потписаног и овереног од стране одговорног лица 

Извођача радова. 

остатак,  уговорене цене,са ПДВ-ом, исплатиће  у року од три дана, по преносу истих   

средстава на рачун Наручиоца  од стране ресорног министарствапросвете,науке и 

технолошког развоја-сектора за ученички и студентски стандард и инвестиције, преносом   на  

рачун Извођача радова по достављању, уредног   рачуна     потписаног и овереног од 

стране одговорног лица Извођача радова ,  након успешно завршених радова и извршене 

записничке примопредаје истих од стране Комисије и предаје   окончане ситуације стварно 

изведених радова и утрошеног материјала. 
 

2/5Средство финансијског обезбеђења уговора 
Понуђач je дужан је да,након  закључења уговора,  на име средстaва финансијског обезбеђења 

уговора, достави: 

1.уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем , са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ као средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансне уплате, у висини 15% од уговорне 

вредности са ПДВ-ом,као и картон депонованих потписа. 



2.две уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, без жираната у 

корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10%од уговорене 

вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „неопзива“ и „безусловна“ „на први позив наплатива и 

“без права на приговор”као средство финасијског обезбеђења за добро извршења послаи 

меницу за отклањање недостатака у гарантном року . 

Меница за добро извршење посла  мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења 

уговора. 

Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи 10 дана дуже од истека 

гарантног рока . 

Са меницама  је изабрани понуђач дужан да достави копију ОП обрасца и картона 

депонованих потписа,доказ о регистрацији менице,као и менично овлашћење,које мора  

бити потписано и оверено ,у складу са Законом о платном промету (“Сл.лист СРЈ 

“бр.3/02,5/03 )(“Сл.гласник РС“бр.43/04,62/06,111/09-др.закони,31/2011) 

 

2/6.Рок завршетка радова 20( двадесет)радних дана од дана увођења у посао. (а не  дуже 

од 30 (тридесет) радних дана од дана увођења у посао).Под роком завршетка радова 

сматра се дан целовите спремности истих   за технички преглед,а што стручни надзор 

наручиоца  констатује грађевинским дневником.Под роком  завршетка радова сматра се дан 

сачињавања Записника о извршеној примопредаји  уговорених радова,а што  стручни 

надзор уписује у грађевински дневник. 

Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности наручиоца. 

2/7. Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године. 

2/8. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета-Ако радови нису 

обављени квалитетно ,односно у складу саодредбама подтачке 2/3 овог поглавља,Законом и 

подзаконским актима који регулишу квалитет радова  предметне јавне набавке,Извођач 

радова је дужан Наручиоцу надокнадити штету у складу са Законом и одредбама 

закљученог Уговора. 

 

2/9.Други захтеви-Радови и материјал који се користе морају у потпуности одговарати свим 

захтевима Наручиоца прецизираним у спецификација и опису радова који су предмет јавне 

набавке приказани у поглављу III ове конкурсне документације 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОПИС РАДОВА 
 

на замени кровног покривача од салонит плоча са покривачем од бојаног 
трапезног лима и поправка крова и плафонске конструкције на објекту 

техничког прегледа возила,котларнице са радионицама  Техничке школе са 
домом ученика у Апатину 

 
ЈНМВ 3/2020 

Р.бр. СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОПИС  РАДОВА Jeдиница 

мeрe 

 

Кoличина 

1. Демонтажа дотрајалих салонит плоча крова као и 

слемењака,утовар  и  возило за одвоз на градску депонију 

смећа до 3км.У цену урачунати и уклањање оджака изнад 

кровне равни.Обрачун по м2 кровне површине.  
 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

1090,00 

 

 

2. Демонтажа и монтажа  хоризонталних олука на исте куке које 

су падиране у садашњем паду који се задржава.Олуци се 
демонтирају због опшава стрехе.Обрачун по м1 олука. 

 
м 
 

 
115,00 

 
3. 

Демонтажа и монтажа постојеће громобранске инсталације од 
Фе Зн траке .Након завршетка посла дати атест о исправности 

исте.Обрачун по м1 траке. 

 
м 
 

 
135,00 

 
4. 

Местимична поправка дотрајалог древног опшава 

РШ=70цм.са подконструкцијом,а ради причвршћења за исти 
лименог опшава са равним лимом.Обрачун по м1 стрехе 

РШ=70цм 

 
м 
 

 
14,00 

5. Визуелни преглед свих чворних веза и штапова кованог 
решеткастог носача као и подужног вертикалног спрега 

извођача радова заједно са лицем задуженим за техничку 

контролу над извођењем радова ради уочавања дотрајалих 

елемената а ради њихове поправке. 

 

 

час 

 

 

4,00 

6. Визуелни преглед свих плафонских греда са тавана објекта, 
које носе штукатур плафон,а ради уочавања дотрајалих 

елемената,а ради њихове поправке ,извођача радова  лица 

задуженим за техничку контролу над извођењем.Обрачун по 

сату проведеном у прегледу. 

 

 

час 

 

 

4,00 

7. 

 

 

 

 

 

Поправка свих елемената конструкције како плафонске 

тако и решеткастих носача као и подужних спрегова и 

рожњача.Обрачун у количино  10% површине целокупне 

основе крова. 

 

м2 

 

95,00 



 

8. 

 

 

 

Постављање тврде грађевинске ПВЦ фолије по таванској 

равни са причвршћењем ,хефтањемза плафонске греде 

вертикално,а по хоризонтали  са комплетним налегањем 

и делимичним прихефтавањем .Обрачун по површини 

тавана. 

 

м2 

 

511,00 

9. Постављање термоизолације тип УРСА ЕЛФ д=10 цм (екстра 

лагани филц д=10 цм )између таванских греда а ради 
побољшања енергетске ефикасности.Обрачун по м2 крова. 

 

м2 

 

511,00 

10. Постављње у ширини  а по основи тавана на доњопојасни  

штап решеткастог носача подужне ходне  стазе у ширини  2 

фосне (45-50 цм)са прикуцавањем на месту споја за 
решеткасти носач.Ово поставити у тавану  који је изнад 

техничког прегледа. 

 

м2 

 

23,00 

11. Покривање крова челичним пластифицираним лимом 

д=0,55мм ТР37/200 са филцом са шрафљењем  на гребен са 
подметачем.Обрачун по м2 сливне равни. 

 

м2 

 

1090,00 

12. Израда и монтажа слемењака од челичног пластифицираног 

лима д=0,55мм развијене ширине 62 цм.Обрачун по м1 
слемена. 

 

м 

 

71,00 

13. Опшивање вертикалне равни калкана од бојеног (као и 

кров)равног челичног пластифицираног  лима д=0,55мм 

развијене ширине 66 цм а по постојећем опшаву од даске –
бродског пода.Обрачун по м2 забата. 

 

м2 

 

22,00 

14. Опшивање хоризонталне и косе стрехе  просечне развијене  

ширине  од( 60+20 цм)а на постојећи дрвени опшав.Обрачун 

по м1 стрехе. 

 

м 

 

190,00 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и 
додатне услове за учешће, дефинисане чланом 75.и 76 ЗЈН, а испуњеност обавезних и додатних 
условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује ИЗЈАВАВОМ(Образац 5. у 
поглављуVI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у чл. 
75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2.и члана 76 става 2 ЗЈН, и  овом конкурсном документацијом. 
 
1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 
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.Понуђач је дужан да у састављању понуде изричито наведе да је  је поштовао обавезе које 
произилазе 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). 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
5.да располаже неопходним финансијским капацитетом: 
5/1 да је бонитет понуђача за период 2014-2018 године скорингок оцењен као веома добар “ББ+ 
“или боље. доказ-Скоринг Агенције за привредне регистре за период 2014-2018. 
 
5/2 да понуђач није био у блокади у последњих годину дана  од дана објављивања позива  
(чл.76.ЗЈН)доказ-Потврда НБС о броју дана неликвидности издата после дана објављивања 
јавног позива. 
 

6.да располаже неопходним пословним капацитетом: 
 
-6/1да је понуђач предходне три године до дана објаве позива извео кровопокривачке радове који 
су предмет јавне набавке (санација,поправка,текуће одржавање кровова..)на најмање три објекта 
укупне вредност  минимум 12.000.000,00 динара,од којих радови на једном објекту  минималне 
вредност  4.000.000.,00динара (тражи се  вредност радова, а не вредност из закљученог 
уговора,)(чл.76.ЗЈН).доказ: 
-попуњен и оверен образац Списак испоручених радова-стручне референце (образац бр.7) 
-потврде о рефернтним набавкама  које морају бити потписане и оверене печатом 
референтних наручилаца-купаца(образац бр.8)У разматрање ће бити узети само изведени 
радови које је понуђач изводио самостално или као члан групе  понуђача-конзорцијума, а не и као 
подизвођач другог понуђача-извођача. 
- фотокопија уговора и евентуалних анекса уговора. 
-прву и последњу страну окончане ситуације и страну на којој се види да су изведени радови 
из референтне потврде,потписану и оверену  од стране надзорног органа. 
 



6/2 да понуђач има успостављен : 
- систем управљања квалитетом ИСО 9001 за извођење завршних радова  у грађевинарсту, 
- успостављен систем управљања заштитом на раду и безбедношћу на раду ОХСАС 18001 за 

извођење завршних радова у грађевинарсту. 
- успостављен систем  управљања заштитом животне средине  ИСО14001 за извођење 

завршних радова  у грађевинарству.(У прилогу Изјаве је ОБРАЗАЦ 7 И 8)доказ: 
-сертификат система  менађмента квалитета ИСО 9001 за извожење завршних радова у 
грађевионарству,(неоверене фотокопије) 
-сертификат система управљања заштитом на раду и безбедношћу на раду ОХСАС 18001 за 
извођење завршних радова у грађевинарству,(неоверене фотокопије) 
-сертификат система управљања заштитом животне средине ИСО 14001 за извођење 
завршних радова у грађевинарсту.(неоверене фотокопије) 
 

7.да располаже неопходним техничким капацитетом: 
Понуђач мора да располаже са најмање: 

- 2 теретна возила носивости минимум 1,1 тоне 
- 1 камион носивости до 10 тона,са дизалицом и истоварном руком (чл.76.ЗЈН). 

доказ: 
- Изводе из књига основних средстава-пописне листе са стањем на дан 31.12.2019.године или 
уговор о закупу са правним или физичким лицем или други уговор којим се доказује право 
располагања.Уколико се доставља уговор о закупу  са правним лицем неопходно је доставит 
и извод из књиге основних средстава-пописне листе закуподсавца на дан 31.12.2019 године 
из којих се види да је закуподавац власник предметног закупа. 
За возила се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања. 
(неоверене фотокопије) 
 

8.да располаже неопходним кадровским  капацитетом: 
 
8/1.да понуђач у моменту подношења понуде има у радном односу на одређено или неодређено 
време,или радно ангажована у складу са Законом о раду ,следећа лица: 

- 15 радника  грађевинско занатске струке разних профила који су у вези са предметом  
јавне набавке  од којих 5 радника профила бравар-лимар са доказом за рад на висни. 

- једног дипломираног грађевинског инжињера са лиценцом 410 или 411. 
- једног дипломираног инжињера архитектуре са лиценцом 400 који истовремено поседује 

 лиценцу 381-специјалисте инжињера енергетске ефикасности у зградарству. 
доказ: 
За запослене на неодређено или одређено време у складу са Законом о раду: 
-фотокопија уговора о раду  и одговарајућег М обрасца (пријава на обавезно осигурање) 
-фотокопија дипломе за тражене инжињере 
-фотокопија важећих лиценци Инжињерске коморе Србије са потврдом о важности истих за 
тражене инжињере за текућу годину.  
 
8/2.да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време  или радно ангажован у 
складу са Законом о раду: 

- једно лице са уверењем од стране Управе  за безбедност и здравље на раду  о положеном  
стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова  безбедности и здравља на 
раду (чл.76ЗЈН). 
доказ: 
--фотокопија доказа о оспособљености за обављање послова безбеднсти и здравља на раду.  
НАПОМЕНА:Понуђач може да има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за 
обављање послова безбедности и здравља на раду  издату од стране надлежног Министарства 
рада РС.Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и 
важећу лиценцу,а за лице које код ангажованог правног лица обавља послове безбедности и 
здравља на раду  фотокопију уговора о раду,М образац и фотокпију уверења о   о стручној 
оспособљености  за обављање послова безбедности и здравља на раду . 
(Неоверене фотокпије 



УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 
 
Испуњеност услова из тачке 1-4 Понуђач доказује ИЗЈАВОМ-образац 3 и 4 у поглављу VI ове 
конкурсне документације док за тачку 6. понуђач мора доставити  обрасце 7. и ао прилог 
изјаве.Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена  
печатом.Уколико понуду подносе група понуђача ,Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача  из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси групапонуђачаизјаву на обрасцу бр.3 и 4 треба копирати у 
довољном броју примерака и попунити,потписати за сваког  понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
 
Уколико понуђач подноси понуду  са подизвођачем,понуђач треба да попуни ,потипише 
изјаву бр.3. а образац бр.3а и 4 треба од стране  и понуђача  и подизвођача да буде 
попуњен,потписан(уколико је више подизвођача,образац 3а и 4 треба копирати у довољном 
броју примерака и попунити,потписати за ваког подизвођача) 

 
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је 
да наведе назив подизвођача а уколико уговор  између наручиоца и понуђача буде закључен тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50% . 
Понуђач је дужан да за подизвођаче ,неведене  у понуди достави доказе о испуњености обавезних 
услова  поглавље IV. тачка 1-4 конкурсне документације 
Услове у погледу финансијског и пословног капацитета понуђач испуњава самостално , без обзира 
на број подизвођача. 

 
УСЛОВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Понуду могу поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из поглавља  IV тачке 1-4 ове 
конкурсне документације  а додатне услове услове  из тачке 5.6.7 и 8 испуњавају заједно. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу оабвезују на извршење јавне набавке , а који садржи. 
1.податке о члану групе  који ће бити носилац посла ,односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2.опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
1. Критеријум за доделу уговора:  

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена 
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача чија је понуда прва запримљена. 
 

 
 
 
 
 



 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде (Образац бр.1. ); 
2) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се понуди (Образац бр.2. );  
3) Образац изјаве о испуњености услова  (Образац бр.3 );  
4) Образац изјаве о испуњености услова за подизвођаче  (Образац бр.3/а); 
5) Образац изјаве  о обавезама понуђача на основу члана 75 става 2.ЗЈН-а(Образац бр.4.); 
6) Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.5. ). 
7) Образац изјаве о независној понуди  (Образац бр.6. ) 
8) Образац-списак извршених радова-стручне референце(Образац бр.7. ) 
9) Образац-потврда о рефернтним набавкама(Образац бр 8) 
10) Изјава понуђача о обиласку објекта( Образац бр.9) 
11) Образац –овлашћења представника понуђача( Образац бр.10) 
12) Образац изјаве понуђача о прихватању услова из конкурсне документације( Образац бр.11) 
13) Модел Уговора 
14) Модел меничног овлашћења 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ОБРАЗАЦ бр.1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова мале вредности –
замена кровног покривача  на објекту техничког прегледа моторних возила ,котларнице са 
радионицама Техничке школе са домом ученика у Апатину,ЈН број 3/2020.  
 
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  
 
 

ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Датум                    Понуђач 
   М.П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

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

 
2) 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: 

 

Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача __________________________ 
___________________________________________________и износи____% укупне вредности 
понуде(не може бити већи од 50% што износи___________________________________динара) 

Датум                    Понуђач 
   М.П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
3) 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: 

 

Датум                    Понуђач 
   М.П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

 
Укупна вредност понуде (без ПДВ-а) 
 

 
 

 
Укупна вредност понуде (са ПДВ-ом) 

 

 
 
 
 
 
Рок и начин плаћања 
 

15 % авансне уплате од уговорене вредност радова са 
ПДВ-ом ,у року од три дана по преносу средстава на 
рачун наручиоца  од стране ресорног министарства 
просвете,науке и технолошког развоја-сектора за 
ученички и студентски стандард и 
инвестиције,преносом на рачун Извођача по 

достављању уредног   авансног рачуна  потписаног и 
овереног од стране одговорног лица Извођача радова. 
остатак,  уговорене цене,са ПДВ-ом, исплатиће  у року 
од  три дана, по преносу истих   средстава на рачун 
Наручиоца  од стране ресорног министарства 
просвете,науке и технолошког развоја-сектора за 
ученички и студентски стандард и инвестиције, 
преносом   на  рачун Извођача радова по достављању, 

уредног   рачуна     потписаног и овереног од стране 
одговорног лица Извођача радова ,  након успешно 
завршених радова и извршене записничке примопредаје 
истих од стране Комисије и предаје   окончане ситуације 
стварно изведених радова и утрошеног материјала. 

 
 

 
Рок важења понуде (нe може бити дужи 
од  30 (тридесет) радних дана од дана 
отварања понуда) 
 

 
_____________________  

Дана 

 
Рок за завршетак радова 20 радних 
дана(не може бити дужи од 30 радних 
дана од дана почетка радова) 
 

 
_____________________  

Дана 

 
Рок за отклањање грешака у гарантном 
року 
 

 
_____________________  

Дана 

 
Гарантни период за изведене радове 
(не може бити краћи од 2 две године) 
 
 

 
_____________________  

Дана 

 

Датум                    Понуђач 
   М.П.  

_____________________________   ________________________________ 

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

 



 
(ОБРАЗАЦ 2.) 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО 

ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 
 

 
 

Опис позиције 

 
Јед. 
мере 

 
 

Количина 

ЦЕНА 
по 

јединици 
мере 

(без ПДВ-
а) 

 
 

УКУПНА 
ЦЕНА 

(без ПДВ-а) 

 1 2 3 4  5= 4.x3 

      
1. Демонтажа дотрајалих салонит плоча крова 

као и слемењака,утовар  и  возило за одвоз на 
градску депонију смећа до 3км.У цену 

урачунати и уклањање оджака изнад кровне 

равни.Обрачун по м2 кровне површине.  
 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

1090,00 

 

 

  

2. 
 
 
 
 

Демонтажа и монтажа  хоризонталних олука 

на исте куке које су падиране у садашњем паду 

који се задржава.Олуци се демонтирају због 

опшава стрехе.Обрачун по м1 олука. 

 
м 
 

 
115,00 

  

 
3. 
 
 
 
 
 

Демонтажа и монтажа постојеће громобранске 

инсталације од Фе Зн траке .Након завршетка 

посла дати атест о исправности исте.Обрачун 
по м1 траке. 

 
м 
 

 
135,00 

  

 
4. 
 
 
 
 

Местимична поправка дотрајалог древног 
опшава РШ=70цм.са подконструкцијом,а ради 

причвршћења за исти лименог опшава са 

равним лимом.Обрачун по м1 стрехе РШ=70цм 

 
м 
 

 
14,00 

  

 
 
 
5. 

Визуелни преглед свих чворних веза и штапова 

кованог решеткастог носача као и подужног 

вертикалног спрега извођача радова заједно са 
лицем задуженим за техничку контролу над 

извођењем радова ради уочавања дотрајалих 

елемената а ради њихове поправке. 

 

 

час 

 

 

4,00 

  

 
 
 
 
6. 

Визуелни преглед свих плафонских греда са тавана 

објекта, 

које носе штукатур плафон,а ради уочавања 
дотрајалих елемената,а ради њихове поправке 

,извођача радова  лица задуженим за техничку 

контролу над извођењем.Обрачун по сату 

проведеном у прегледу. 

 

 

час 

 

 

4,00 

  

      



7. 
 
 

Поправка свих елемената конструкције 

како плафонске тако и решеткастих носача 

као и подужних спрегова и 

рожњача.Обрачун у количино  10% 

површине целокупне основе крова. 

м2 95,00 

 
 
 
 
8. 

Постављање тврде грађевунскеПВЦ фолије  по 
таванској равни са причвршћењем,хефтањем 

за плафонске греде а по хоризонтали  са 

комплетним налегањем и делимићним 
прихефтавањем.Обрачун по површини тавана. 

 

м2 

 

511,00 
  

 
 
 
9. 
 
 
 

Постављање термоизолације типа УРСА ЕЛФ 

д=10цм (екстра лагани филц д=10цм)између 

таванских греда,а ради побољшања енергетске 
ефикасности.Обрачун по м2 крова. 

 

м2 

 

511,00 
  

 
 
10. 
 

Постављање у ширини  а по осовини тавана  
на доњопојасни штапрешеткастог носача 

подужне ходне стазе у ширини 2 фосне (45-

50цм)са прикуцавањем на месту за решеткасти 
носач.Ово поставити у тавану који је изнад 

техничког прегледа. 

 

м2 

 

23,00 
  

 
 
 
11. 

Покривање крова челичним пластифицираним 

лимом д=0,55мм ТР37/200 са филцом са 
шрафљењем  на гребен са подметачем.Обрачун 

по м2 сливне равни. 

 

м2 

 

1090,00 
  

 
12. 
 

Израда и монтажа слемењака од челичног 

пластифицираног лима д=0,55мм развијене 
ширине 62 цм.Обрачун по м1 слемена. 

 

м 

 

71,00 
  

 
 
13. 

Опшивање вертикалне равни калкан а од 

бојеног (као и кров)равног челичног 

пластифицираног  лима д=0,55мм развијене 
ширине 66 цм а по постојећем опшаву од даске 

–бродског пода.Обрачун по м2 забата. 

 

м2 

 

22,00 
  

14. Опшивање хоризонталне и косе стрехе  

просечне развијене  ширине  од( 60+20 цм)а на 
постојећи дрвени опшав.Обрачун по м1 стрехе. 

 

м 

 

190,00 
  

УКУПНО (без ПДВ-а)  

 
 

 
Датум                    Понуђач 

   М.П.  
_____________________________   ___________________ 

 
 

 



.   

(ОБРАЗАЦ 3) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН 

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

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале 
вредности-радови на замени кровног покривача на објекту техничког прегледа моторних возила 
,котларнице са радионицама Техничке школе са домом ученика у Апатину,ЈН број 3/2020.  
, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
 
1.да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 
2.да он 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.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.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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
5.да располаже неопходним финансијским капацитетом: 
5/1 да је бонитет понуђача за период 2014-2018 године скорингок оцењен као веома добар “ББ+ 
“или боље. 
5/2 да понуђач није био у блокади у последњих годину дана  од дана објављивања позива  
(чл.76.ЗЈН) 
6.да располаже неопходним пословним капацитетом: 
-6/1да је понуђач предходне три године до дана објаве позива извео кровопокривачке радове који 
су предмет јавне набавке (санација,поправка,текуће одржавање кровова..)на најмање три објекта 
укупне вредност  минимум 12.000.000,00 динара,од којих радови на једном објекту  минималне 
вредност  4.000.000.,00 динара (тражи се  вредност радова, а не вредност из закљученог 
уговора,)(чл.76.ЗЈН). 
 
6/2 да понуђач има успостављен : 

- систем управљања квалитетом ИСО 9001 за извођење завршних радова  у грађевинарсту, 
- успостављен систем управљања заштитом на раду и безбедношћу на раду ОХСАС 18001 за 

извођење завршних радова у грађевинарсту. 
- успостављен систем  управљања заштитом животне средине  ИСО14001 за извођење 

завршних радова  у грађевинарству.(У прилогу Изјаве је ОБРАЗАЦ 7и 8) 
 
7.да располаже неопходним техничким капацитетом: 



Понуђач мора да располаже са најмање: 
- 2 теретна возила носивости минимум 1,1 тоне 
- 1 камион носивости до 10 тона,са дизалицом и истоварном руком (чл.76.ЗЈН). 

 
8.да располаже неопходним кадровским  капацитетом: 
 
8/1.да понуђач у моменту подношења понуде има у радном односу на одређено или неодређено 
време,или радно ангажована у складу са Законом о раду ,следећа лица: 

- 15 радника  грађевинско занатске струке разних профила који су у вези са предметом  
јавне набавке  од којих 5 радника профила бравар-лимар са доказом за рад на висни. 

- једног дипломираног грађевинског инжињера са лиценцом 410 или 411. 
- једног дипломираног инжињера архитектуре са лиценцом 400 који истовремено поседује 

 лиценцу 381-специјалисте инжињера енергетске ефикасности у зградарству. 
 
8/2.да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време  или радно ангажован у 
складуса Законом о раду: 

- једно лице са уверењем од стране Управе  за безбедност и здравље на раду  о положеном  
стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова  безбедности и здравља на 
раду (чл.76ЗЈН). 

 
 
Потврђујемо да ћемо,на захтев наручиоца ,за горе наведене обавезне  услове поднети 
одговарајуће доказе наведене у поглављу 4конкурсне документације у примереном року али не 
краћем од 5 дана. Обавезујемо се да ћемо без одлагањаписмено обавестити наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњености услова из поступка јавне набавке,која наступи до доношења одлуке 
,односно до закључења уговора. 

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

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



(ОБРАЗАЦ 3/а) 

 
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  _____________________________________________у поступку јавне набавке 

мале вредности-радови на замени кровног покривача  на објекту техничког прегледа 

моторних возила ,котларнице са радионицама Техничке школе са домом ученика у 

Апатину,ЈН број 3/2020.  испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијомза 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.  

 

 

 

 

 



(ОБРАЗАЦ 4. ) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

Чл.75 ст 2 ЗЈН 

 

На основу члана 75 става 2 Закона о јавним набавкама 

 

 

 

______________________________________________________________ (навести назив и 

адресу понуђача) 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,као заступник понуђача,дајем 

следећу; 

 

ИЗЈАВУ 

 

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине као да немам забрану  

обављања делатности,која је на снази у време подношења понуде у поступку јавне 

набавке мале вредности-радови на замени кровног покривача  на објекту техничког 

прегледа возила ,котларнице са радионицама Техничке школе са домом ученика у 

Апатину,ЈН број 3/2020. 

 

 

 

Дана____________________2020.                                                   

 

                                                                                                         ПОНУЂАЧ 

                                                                                          ____________________________ 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе, а у случају подношења понуде  са 

подизвођачем ,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача.  

 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ 5.) 



 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач____________________________ 

_______________________________________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 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

(ОБРАЗАЦ 6.) 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке  мале вредности-радови на замени кровног покривача  на објекту техничког 

прегледа моторних возила,котларнице са радионицама,,број 3/2020, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 



 
 

(ОБРАЗАЦ7. ) 

 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА-СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

  

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ 

Лица за контакт и број 

телефона 

Датум 

закључења 

уговора 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

    Датум____________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ПОНУЂАЧ 

                                                                                                  ___________________________ 
 
 

(ОБРАЗАЦ8. ) 



 
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 
Купац предметних радова_______________________________________________________  
 
Лице за контакт______________________________________________________________ 

 
овим путем потврђује да је _____________________________________________________  
(навести назив понуђача) за наше потребе извршио 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
у уговореном року,обиму и квалитету, а да у гарантном року није био рекламације исте. 

 

  
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ 
РАДОВА 

 

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   
 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

    Датум____________________________ 
 
 
 
 

                       КУПАЦ     
                                                                                                       ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА                          
                                                                                                  ___________________________ 

 
 

 
 
 



(ОБРАЗАЦ 9.) 

 
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 
 
 

(име и презиме лица које предстаља понуђача) 
 
из________________________ул_________________________бр___ 
 
лк.бр.______________________ПУ _________________овлашћује се 
 
да у име __________________________________________________  

(назив понуђача) 
 
из_______________________________________________________ 

може да учествујеу поступку јавног отварања понуда за јавну набавку мале вредности  
бр.3/2020- Извођење радова на замени кровног покривача  на објекту техничког прегледа 
моторних возила,котларнице са радионицама, Техничке школе са домом ученика 
Апатин,Пригревачка бр.72 
 
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног 
отварања понуда. 
 
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања предметне јавне набавке и у 
друге сврхе се не може користити. 

 
 

Дана:______________________2020.године. 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
_______________________________  

(потпис овлашћеног лица) 
 
NAPOMENA:Уколико понуђачи поднесу заједничку понуду ,група понуђача можеда се 

определи да Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити ,потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ОБРАЗАЦ 10) 
 
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА  
ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач_________________________________из _______________ 
 
ул._________________________________бр._________под пуном материјалном и 
кривичном одговрношћу изјављује  да подношењем понуде у потпуности прихвата све 
услове из позива за подношење понуда и конкурсне документација за јавну набавку 
радова бр.3/2020-извођење радова замени кровног покривача  на објекту техничког 
прегледа моторних возила,котларнице са радионицама, 
 
Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам 
да ме давање нетачних или непотпуних информација  може довести до искључења из 
предметног поступка јавне набавке. 
 
 
Дана_______________________2020. 

 
 
 
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
----------------------------------------------------- 

 
МП. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 
Менично писмо – овлашћење за пораћај авансне уплате 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИКА ______________________________________________ 
                      (Унети одговарајуће податке) 
МБ:____________________________ дужника – издаваоца менице 
ПИБ:_________________________ 
ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________ 
Издаје 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
За корисника бланко сопствене менице 

Наручилац Техничка школа са домом ученика 25.260 Апатин,  ( у даљем тексту 
Поверилац) 
 
Предајемо Вам бланко сопствену меницу (соло)меницу и овлашћујемо Повериоца , да 
предату меницу број__________________(унети серијски број менице)може попунити у 
износу од _____________________динара ( уписати износ који представља 15% укупне 
уговорене цене са ПДВ-ом) као гаранцију за повраћај авансне уплате са роком важности 
од  10 (десет) дана  од повраћаја авансне уплате. Овлашћујемо Повериоца да попуни 
меницу за наплату на износ од _____________________динара и словима 
________________________динара и да безусловно и неопозиво , без протеста и 
трошкова , вансудски у складуса важећим прописима изврши наплату са свих рачуна 
дужника______________________________ 

___________________________________________________________________ (навести 
одговарајуће податке дужника- издаваоца менице, назив и адресу ) 

код банака, а у корист Повериоца Техничка школа са домом ученика,25.260Апатин.  
 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна , као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да 
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна. 
 
Дужник се  одриче права на повлачење овог овлашћења , на састављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 
 
 Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника 
____________________________________(име и презиме овлашћеног лица) 
 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка од којих 1 
(један) примерак за повериоца а 1 (један) за дужника. 
 
  Издавалац менице 
Место и датум:________________      _______________ 

 

 



 
 

МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 
Менично писмо – овлашћење за добро извршење посла 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИКА ______________________________________________ 
                      (Унети одговарајуће податке) 
МБ:____________________________ дужника – издаваоца менице 
ПИБ:_________________________ 
ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________ 
Издаје 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
За корисника бланко сопствене менице 

Наручилац Техничка школа са домом ученика 25.260 Апатин,  ( у даљем тексту 
Поверилац) 
 
Предајемо Вам бланко сопствену меницу (соло)меницу и овлашћујемо Повериоца , да 
предату меницу број__________________(унети серијски број менице)може попунити у 
износу од _____________________динара ( уписати износ који представља 10% укупне 
уговорене цене без ПДВ-а) као гаранцију за добро извршење посла са роком важности од  
10 (десет) дана  од истека рока за коначно извршење посла. Овлашћујемо Повериоца да 
попуни меницу за наплату на износ од _____________________динара и словима 
________________________динара и да безусловно и неопозиво , без протеста и 
трошкова , вансудски у складуса важећим прописима изврши наплату са свих рачуна 
дужника______________________________ 

___________________________________________________________________ (навести 
одговарајуће податке дужника- издаваоца менице, назив и адресу ) 

код банака, а у корист Повериоца Техничка школа са домом ученика,25.260Апатин.  
 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна , као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да 
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна. 
 
Дужник се  одриче права на повлачење овог овлашћења , на састављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 
 
 Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника 
____________________________________(име и презиме овлашћеног лица) 
 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка од којих 1 
(један) примерак за повериоца а 1 (један) за дужника. 
 
  Издавалац менице 
Место и датум:________________      _______________ 



 

МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
 

Менично писмо – овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИКА ______________________________________________ 
                      (Унети одговарајуће податке) 
МБ:____________________________ дужника – издаваоца менице 
ПИБ:_________________________ 
ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________ 
Издаје 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
За корисника бланко сопствене менице 

Наручилац Техничка школа са домом ученика 25.260 Апатин,  ( у даљем тексту 
Поверилац) 
 
Предајемо Вам бланко сопствену меницу (соло)меницу и овлашћујемо Повериоца , да 
предату меницу број__________________(унети серијски број менице)може попунити у 
износу од _____________________динара ( уписати износ који представља 10% укупне 
уговорене цене без ПДВ-а) као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року са 
роком важности од  10 дана  од истека гарантног рока . Овлашћујемо Повериоца да 
попуни меницу за наплату на износ од _____________________динара и словима 
________________________динара и да безусловно и неопозиво , без протеста и 
трошкова , вансудски у складуса важећим прописима изврши наплату са свих рачуна 
дужника______________________________ 

___________________________________________________________________ (навести 
одговарајуће податке дужника- издаваоца менице, назив и адресу ) 

код банака, а у корист Повериоца Техничка школа са домом ученика,25.260Апатин.  
 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна , као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да 
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна. 
 
Дужник се  одриче права на повлачење овог овлашћења , на састављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 
 
 Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника 
____________________________________(име и презиме овлашћеног лица) 
 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка од којих 1 
(један) примерак за повериоца а 1 (један) за дужника. 
 
  Издавалац менице 
Место и датум:________________      _______________ 

 



 

 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
НА ЗАМЕНИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ КОТЛАРНИЦЕ СА РАДИОНИЦАМА И 

ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА МОТОРНИХ  ВОЗИЛА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

АПАТИН 
 

 
 
Закључен између: 
Наручиоца : Техничке школе са домом ученика  

са седиштем  Апатину, улица Пригревачка бр.72, ПИБ:101127131. Матични број: 
08063591. 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:025/772-216 Телефакс:025/772-731 
кога заступа директор проф.Петар Поповић  
(у даљем тексту: наручилац) 
 

и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту: Извођач радова.), 
или 

…………………………………………………………………………………………. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту: Извођач радова.) са  
 

подизвођачем…………………………………………………………………………………………. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту: Подиивођач радова.) са  
 
Основ за закључење уговора за јавну набавку бр.3/2020 



1.Одлука о додели уговора број___________од _____________2020.године. 
2.Понуда изабраног понуђача бр. _________од_____________ 2020. године. 
3.Спецификација радова као саставни део овог Уговора. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 Предмет уговора је извођење радова на замени кровног покривача од салонит 
плоча са покривачем од бојеног  трапезног лима и поправка кровне и плафонске 
конструкције на објекту техничког прегледа возил ,котларнице са радионицама Техничке 
шкле са домом ученика у Апатину,Пригревачака бр.72, у спроведеном поступку јавне 
набавке мале вредности бр.3/2020,по Позиву за подношење понуда број 79-2/06-2020.од 
03.06.2020.године, објављеном на Поратлу јавних набавки и на Интернет страници 
наручиоца и понуде Извођача како следи; 
 
 
ВРЕДНОСТ  РАДОВА 

Члан 2. 

На основу прихваћене понуде бр.________________од __________2020.године,уговарачи 
утврђују да ће се радови извршити до нивоа понуђене вредности јавне набавке  у износу 
од __________________________ динара без ПДВ –а ,односно _______________динара 
са ПДВ-ом __________________________________а у свему према јединичним ценама  
без ПДВ-а из Обрасца структуре цене. 
 Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1.овог уговора, исплати 
Извођачу коначну вредност изведених радова,добијену применом  јединичних цена  из 
усвојене понуде Извођача на основу стварно изведених радова  из грађевинске књиге. 
 Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова ,набавке материјала, 
помоћног материјала,уређаја,опреме,радне снаге ,транспорта,монтаже,уградње, 
трошкове организације градилишта,осигурања и све остале зависне трошкове  које 
Извођач има у реализацији свих уговором предвиђених обавеза. 
 Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне  за 
време извођења радова и не могу се мењати. 
 Јединичне цене из понуде важе и за вишкове односно мањкове радова,ако не 
прелазе 10% од уговорених количина радова. 
 Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радовс за 
које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 
 
 

 
 

Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на 
следећи начин: 
 
15% авансне уплатеод уговорене вредности са ПДВ-ом у износу од ___________ 
____________динара,исплатиће се у року од 3 дана по преносу средстава од 
стране Министарства  просвете,науке и технолошког развоја-Сектор за ученички и 
студентски стандард-Одсек за планирање,координацију  и рализацију 
инвестиционих пројеката,а у оквиру Програмске расподеле инвестиционих 
средстава за 2020-ту годину Наручиоцу,преносом на рачун Извођача радова по 



достављању,уредног авансног рачуна потписаног и овереног од стране одговорног 
лица Извођача радова. 
 Остатак уговорене цене у износу од _________________________динара,са 
ПДВ-ом,исплатиче се  у року од 3дана по преносу  средстава на рачун Наручиоца 
од стране Министарства  просвете,науке и технолошког развоја-Сектор за ученички 
и студентски стандард-Одсек за планирање,координацију  и рализацију 
инвестиционих пројеката,а у оквиру Програмске расподеле инвестиционих 
средстава за 2020-туа по пријема исправног рачуна од стране 
понуђача,састављеног на основу окончане ситуације  изведених радова,која се 
доставља уз рачун и чини његов саставни део,потписане и оверене од стране 
стручног надзора Наручиоца,сачињеној према стварно изведеним радовима. 
  
У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин и у 
складу са пзитивним прописима ,стандардима и условима из конкурсне документације 
,Наручилац задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављену 
ситуацију и у том случају је дужан исплатити неоспорени део ситуације. 
 Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације;листове 
грађевинске књиге,одговарајуће атесте за уграђени материјала и другу 
документацију,Извођач је обавезан доставити стручном надзору.Стручни надзор ту 
документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна радова.У супротном ,уколико 
Извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом,неће се вршити плаћање тих 
позиција   ,што Извођач признаје без права приговора. 
 Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по 
извршеном прегледу , и добијању записника  о примопредаји изведених 
радова,потписаног и овереног од стране комисије за примопредају радова. 
 
РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА  РАДОВА 

Члан 4. 
 Извођач се обавезује да  са извођењем радова из предмета овог уговора отпочне 
одмах по увођењу у посао. 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у граћевински дневник,а сматраће  
се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих наведених услова; 
-да је Наручилац предао Извођачу документацију неопходну за извођење предметних 
радова у свему у складу са Законом о планирању и изградњи; 
-да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту, 
-да је Наручилац Решењем одредио стручни надзор у току извођења радова сходно члану 
153 Закона о планирању и изградњи,  
 Извођач се обавезује да  радове из члана 1.овг уговора  ,изведе у потпуности у 
складу са Спецификацијом-предмером радова у року од 20 радних дана а који не може 
бити дужи од 30 радних дана од дана увођења у посао.  
 Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној 
примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник. 
 Утврђени рок се не може мењати без писане сагласност Наручиоца. 

Члан 5. 

 Утврђени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача и  уз писану 
сагласност Наручиоца у следећим случајевима; 
-услед елементарних  и временских непогода и дејства више силе,признате по важећим 
прописима.Уговорени рок се продужаава сразмерно времену дејства. 
Трајање више силе и временских непогода се уписује у грађевинску књигу. 



-у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа,за који није одоговоран 
Извођач, 
 Захтев за продужење рока за извођење радова у писаној форми подноси Извођач 
Наручиоцу у року од 3 (три) дана  по наступању околности које су разлог продужења рока 
завршетка радова. 
 Наручилац уз писану сагласност стручног надзора ,Одлуком о измени 
Уговора,продужава уговорени  рок за завршетак радова,закључењем Анекса овог Уговора. 
 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику,обавезна 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. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 

 Уколико Извођач на заврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року 
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1% од укупно уговорене вредности( 
са ПДВ-ом )за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 
10% од уговорене вредности. 
 Наплату уговорене казне из ства 1.овог члана Наручилав ће извршити,без 
претходног питања и пристанка Извођача,умањењем рачуна наведеног у окончаној 
ситуацији. 
 Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова,од 
Извођача,претрпео штету која је већа од износа уговорене казне,може од њега захтевати 
накнаду штете,односно поред уговорне казне ,и разлику од пуног износа претрпљене 
штете, у складу са законом. 
 Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 
 Нарућилац се обавезује да; 
-плати Извођачу уговорену вредност радова под условима и на начин одређен чланом 
3.овог Уговора  и да од Извођача, по завршетку радова ,прими наведене радова, 
-уведе Извођача у посао под условом и на начин одређен чланом 4.овог Угвора, 
-да у року од 2(два) дана по закључењу говора, обавести Извођача о одређивању лица 
које врши стручни надзор над извођењем радова , 
-учествује у раду комисије  
 
ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 8 
 Извођач радова се обавезује да; 
-изведе уговорене радове у складу са важећим прописима ,техничким прописима 
,нормативима ,технишком документацијом и овим Уговором и да по заврешетку радова  
изведене радов,преда Наручиоцу, 
-да уредно и по прописима води неопходну документацију  са свим прилозима који морају 
бити редовно потписивана од надзрног органа и одговорног руководиоца радова, 
омогући вршење стручног надзора, 
-набави и угради опрему и материјал који по квалитетуодговсра тејхничкој 
документацији,техничкој спецификацији,условима и стандардима,као и да ,о свом 
трошку,обави сва потребна испитивања материјала и опреме, 
-обезбеди атесте за уграђену опрему и материјсал,уколико се такви материјали уграђују, 



-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку материјала и 
опреме за извођење уговорених радова, 
-да уведе у рад више смена ,продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права 
на повећање  трошкова и без посебне накнаде  за то,уколико не испуњава предвиђену 
динамику, 
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и примену Закона о безбедности и 
здравље на раду и свих подзаконских аката ,прописа о заштити животне средине и радно-
правних прописа за време укупног трајања извођења радовадо предаја истих Наручиоцу, 
-радове врши у уговореном року, 
-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са 
извођењем уговорених радова, 
-у току извођења радова одржва градилиште  и редовно уклања сав отпадни материјал. 
-на погодан начин обезбеди,чува градилиште,изведене радове,опрему и материјал од 
пропадања,оштећења,крађе или уништења,од увођења до примопредаје радова, 
-кмисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну изведених радова, 
-отклони све недостатке по Записнику Комисије  за примопредају изведених радова,у року 
који одреди Комисија, 
-након завршетка радова уклони градилишне објекте ,депоновани материјал и 
механизацију, 
 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 9. 

 Гарантни рок за квалитет изведених радова  по овом уговору износи______месеци 
(не може бити краћи од 24 месеца )од дана извршене примопредаје ,документоване 
записником о извршеној примопредаји. 
 Извођач је дужан да у току гарантног рока ,на први писмени позив Наручиоца,у року 
од три дана  од дана писменог позива,отклони,о свом трошку ,све недостатке који се 
односе на уговорени квлитет  изведених радова,уграђених материјала и опреме,а који 
нису настали неправилном употребом ,као и сва оштећења проузрокована овим 
недостатцима. 
 Гарантни рок за уграђени материјал је према гаранцији произвођача. 
 Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје  изведених радова 
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал,опрему и 
уређаје. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 10. 
 

 Извођач је дужан да у моменту закључења уговора достави наручиоцу као  
средстaва финансијског обезбеђења уговора : 
 
1.уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем , са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ као 
средство финансијског обезбеђења за повраћај авансне уплате, у висини 15% од 
уговорне вредностиса ПДВ-ом,као и картон депонованих потписа. 
 
2.две уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, без жираната у 
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10%од уговорене 

вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „неопзива“ и „безусловна“ „на први позив наплатива и 



“без права на приговор” као средство финасијског обезбеђења за добро извршења 
послаи меницу заотклањање недостатака у гарантном року . 
Меница за добро извршење посла  мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења 
уговора. 
Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи 10 дана дуже од истека 
гарантног рока . 
Са меницама  је изабрани понуђач дужан да достави копију ОП обрасца и картона 
депонованих потписа,доказ о регистрацији менице,као и менично овлашћење,које мора  
бити потписано и оверено ,у складу са Законом о платном промету (“Сл.лист СРЈ 
“бр.3/02,5/03 ) (“Сл.гласник РС “бр.43/04,62/06,111/09-др.закони,31/2011 ) 
 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла,рок 
важења меничног овлашћења за добро извршење посла  и за отклањање недостатака у 
гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се извођач не буде придржавао уговорних обавеза у погледу доброг 
извршења посла,Наручлац може реализовати меницу на коју може унети износ до 10% од 
укупне вредности  уговора без ПДВ-а. 
  
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 11. 

 Извођач о завршетку радова у писаној форми обавештава Наручиоца и стручни 
надзор а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.Примопредаја радова се 
врши комисијски најкасније 5 пет дана од дана завршетка радова.Комисију за 
примопредају радова чине по један представник ,Наручиоца стручног надзора и Извођача 
и иста о примопредаји сачињава записник. 
 Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје 
радова,Извођач ће бити обавезан да отклони без одлагања , а уколико не почне са 
њиховим отклањањем у року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном 
року ,Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача,односно 
наплатом средстава обезбеђења за добро извршење посла из члана 10 овог Уговора. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу,наручилац ће 
учинити по тржишним ценама  и са пажњом доброг привредника. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уовор уколико: 
-извођач касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана почев од дана увођења у 
посао, 
-изведени радови не одговарају прописима и стандардима за ту врсту послова и 
спецификацији –предмеру радова из усвојене понуде Извођача,а Извођач није поступио 
по примедбама стручног надзора. 
-се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач непоштује динамику радода за 
уговорене радове ангажује другог извођачава или из неоправданих разлога прекине са 
извођењем радова, 
-Извођач не достави средства обезбеђења за добро извршење посла, 
 Уговор се раскида  писаном изјавом која садржи основ раскида и доставља се 
другој уговорној страни. 
 У случају раскида уговора ,Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува 
од пропадања. 
 Уговорне стране могу раскинути овај уговор и споразумним путем ако постоје 
разлози  за његов раскиду складу са одредбама Закона о облигационим односима. 



 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 13. 

 На питања која нису регулисана овим угвором ,непосредно ђе се примењивати 
одредбе Закона о облигационим односима ,Закона о планирању и изградњи ,посебних 
узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката. 
 Сва евентуална спорна питања у туимачењу и примени овог уговора и његових 
саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна ,а 
спорове који не могу бити решени споразумно ,решаваће старно надлежни суд у Сомбору. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства 

обезбеђења из члана 10 овог уговора а престаједа важи за уговараче по обостраном 

испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим 

законским прописима. 
 
 

Члан 15. 
 Овај уговор ,правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених 
представника уговорних страна ,сачињен је у 6(шест) истоветних примерака,од којих 
Наручилац задржава 4 (четири) примерка а Извођач 2(два) примерка. 
 
 
 
   НАРУЧИЛАЦ                                                         ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
_____________________________                        ______________________________  
директор проф.Петар Поповић 
 
 
 Напомена :Овај  Уговор представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Понуђач је дужан да модел Угоовра ,потпише и овери 
печатом,чиме потврђује да је сагласан са садржином модела Уговора. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

VIIУПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
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:Техничка школа са домом ученика 
Апатин,Пригревачка бр.72.,,Понуда за јавну набавку радова – радови на замени 
кровног покривачаЈН бр3/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 11.06.2020.годинедо 10.00. часова . 
 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом.Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи обрасце и модел уговора и меничног овлашћења  из 
поглавља VI  ове конкурсне документација.оверен и потписан:  
 

 

 

3. ПАРТИЈЕ  
Јавна набавка није обликована по партијама.  

 
 



 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
 
 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Техничка школа са 
домом ученика Апатин,Пригревачка бр.72., са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку-радови на замени кровног покривача,ЈН 
бр3/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понудеза јавну набавку-радови на замени кровног покривача,ЈН 
бр3/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понудеза јавну набавку-радови нареконструкцији сутеренских 
просторија у дому ученика  ,ЈН бр6/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова назамени кровног 
покривача,ЈН бр3/2020- 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. 
 
6. 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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације)наведе да понуду подноси 
са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  



Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 
1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV овеконкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9/1.регулишу се уговорм. 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 



Гаранција за изведене радове не може бити краћи од 24 месеци од дана  
завршетка радова. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок не може бити дужи од 20 дана од дана увођења у посао. 
Место извођења радова-на адреси Наручиоца Техничка школа са домом ученика 
Апатин,Пригревачкан бр.72. 
........................................................................ 
 

. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима.  
 
 
 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
 

 
 



 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

 

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

 

. 13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 

 

На Порталу јавних набавки или на интернет страници наручиоца. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Наручиоца Техничка 
школа са домом ученика Апатин,Пригревачка бр.72. или на e-mail  
tsdu.s@tehnicka-apaton.edu.rsтражити 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 у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр3/2020. 
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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 



документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ 
да је извршено достављање. 
 
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. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које 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 овог ЗЈН.  
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).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail:tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs,  или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако 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 интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 



је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без 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 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 пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
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. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
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:  

(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 - 60.000 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; .Техничка школа са домом ученика Апатин,Пригревачка бр.72 
јавна набавка ЈН 3/2017;.  

(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 Народне 
банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


