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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Црна Трава 
трг Милентија Поповића 61 
Бр. јавне набавке: 2.3.6/2022 
Црна Трава 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 

Поштовани,  
 
Позивам Вас да доставите понуду за набавку радова на санацији и адаптацији крова 

стамбене зграде број 53 у Црној Трави. 
Понуда мора бити сачињена на достављеним обрасцима оригинала, јасна и 

недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуду на 
оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству, пожељно је доставити у 
фасцикли са механизмом, увезаном у једну целину и осигураном јемствеником, тако да се 
не може накнадно убацивати и издвајати ниједан њен део,  у  затвореној-запечаћеној 
коверти.  

Обрасце попунити, оверити и парафирати сваку страну. 
Образац понуде са Спецификацијом доставити на адресу Наручиоца – Општина 

Црна Трава – Општинска управа, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, са 
назнаком: Понуда за јавну набавку радова набавку радова на санацији и адаптацији 
крова стамбене зграде број 53 у Црној Трави – НЕ ОТВАРАТИ“ најкасније до 
04.10.2022. године до 12.00 часова 

 
  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ЈЕ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА – 
НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 
Контакт: Ватрослав Славковић, vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs                      
 
Телефон: 016/811-123 
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Позив понуђачи могу преузети на један од начина: 
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Црној Трави, трг Милентија Поповића 

61, Канцеларија ЛЕР-а, сваким радним даном у времену од 8,00 – 14,00 часова све до 
истека рока за достављање понуда, 

- Преузимањем са сајта Наручиоца www.opstinacrnatrava.org.rs.  
Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  

попуни, потпише и овери обрасце који су дати у позиву,  јер ће се једино понуда која буде 
достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети 
у разматрање.  

 
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и 
презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем 
или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког 
члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе. 

 
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити „Време, 

евиндециони број и датум пријема понуде“ према редоследу приспећа. Свим понуђачима 
који понуду доставе непосредно наручилац предаје „Потврду о пријему понуде“. 

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се „Благовременом понудом“ 
и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета 
неблаговремено. 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је 

послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је 
једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио 
понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити 
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање 

понуда тј. дана 04.10.2022. године у 12.30 часова у просторијама наручиоца у Црној 
Трави, трг Милентија Поповића 61. Отварању понуда може присуствовати свако 
заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда 
комисији за набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда. 

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

„економски најповољнија понуда – најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које су 

одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке. 
 
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, 

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 
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1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и 
упутство како се доказује испуњеност тих критеријума 

 
I Основ за искључење  
 
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела Правни основ: 

Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка 
јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду 
од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није 
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 
забране учешћа у поступку јавне набавке, за: (1) кривично дело које је извршило као члан 
организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у 
вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе 
службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и 
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и 
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за 
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело 
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума:  
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај 
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку 
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за 
искључење из члана 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа 
за искључење доказује се следећим доказима: Правна лица и предузетници: 1) Потврда 
надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или 
предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се 
потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за 
подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном 
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за 
следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преваре; кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело 
злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања 
мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и 
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из 
члана 390. ст. 1 и 2). 2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од 
дана истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим 
ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 
набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја, 
ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело 
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трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског 
односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и 
кривично дело примања мита. 3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за 
организовани криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано 
за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично 
дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног 
положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице 
којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, 
именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште 
седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; 
кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 
динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично 
дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе 
положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је 
предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног 
подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; 
кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких 
дела и кривично дело терористичког удруживања. 4) Потврда Посебног одељења виших 
судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције, којим се 
потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних 
дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело 
давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са 
јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично 
дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца. Законски 
заступници и физичка лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није 
осуђивао за следећа кривична дела: 1) кривично дело које је извршило као члан 
организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 
2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези 
са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба 
службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и 
кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и 
коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно 
подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за 
вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело 
прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и 
кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу. Захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника или 
физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих. Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни 
субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за искључење наручилац 
ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то 
није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави 
седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у 
којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају 
наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за 
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искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи 
да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта. 

 
 Питање / тражени подаци у изјави: 
 Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или 

више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или 
дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне 
набавке који се и даље примењује. 

 
 1.2. Порези и доприноси Правни основ:  
Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и 
доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или 
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући 
све настале камате и новчане казне.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је уз 

пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 
привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац * је 
дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача 
који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект 
који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 2) 
Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим 
доказима: 1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и 
доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или 
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући 
све настале камате и новчане казне. 2) Потврда надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је 
обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено 
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које 
се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду 
Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. Привредни субјект који 
има седиште у другој држави: Ако привредни субјект има седиште у другој држави као 
доказ да не постоје основи за искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног 
органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект 
има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако 
докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни 
субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје 
наведени основи за искључење привредног субјекта. Питање у изјави  

 
 
Порези 
Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза? 
 
Доприноси  
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Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно 
социјално осигурање? 

 
 1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Правни основ:  
Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две 
године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у 
области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне 
уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, 
укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у 
Прилогу 8. Закона о јавним набавкама.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума: 
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај 
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку 
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

 
Непостојање овог основа за искључење доказује се: 
Питање у изјави Повреда обавеза у области животне средине  
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите 

животне средине?  
 
Повреда обавеза у области социјалног права 
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области 

социјалног права? 
 
 Повреда обавеза у области радног права  
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног 

права? 
 
 1.4. Сукоб интереса Правни основ: 
 Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, 
који не може да се отклони другим мерама.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума:  
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај 
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку 
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 Непостојање овог основа за искључење доказује се: 
 Питање / тражени подаци у изјави:  
Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у 

поступку јавне набавке? 
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 1.5. Непримерен утицај на поступак Правни основ:  
 Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен 
утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би 
могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће 
податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 
привредног субјекта или доделе уговора.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума:  
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај 
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку 
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

 
Непостојање овог основа за искључење доказује се:  
Питање / тражени подаци у изјави:  
Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен 

утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до поверљивих података који би могли да 
му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који 
могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 
субјекта или доделе уговора? 

 

2. Стручни капацитет 
 
2.1. Техничка лица или кадровски капацитет - извођење радова 
Довољан кадровски капацитет: да понуђач располаже довољним кадровским 

капацитетом, односно да има запослене раднике са квалификацијама потребним за извршење 
посла, и то: 

- одговорни извођач радова са лиценцом АИ 02-01 односно 400 или 401, ГИ 04-
01.1 односно 410 или ГИ 04-04.1 односно 411. 

 
Доказ: за запослене који су у радном односу код понуђача доставити фотокопију МА 

или другог 
одговарајућег доказа, а за запослене ангажоване по основу уговора копије уговора. 

Уговор мора да садржи клаузулу да ће радници бити ангажовани за предметну јавну набавку 
за период трајања извршења ове јавне набавке. 

За одговорне извођаче радова доставља се и копија лиценци са потврдом 
Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце измирио обавезе плаћања 
чланарине Инжењерској комори Србије. 

Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а 
група понуђача овај  услов испуњава заједно. 

 
Напомена: 

 Понуђач, подизвођач и понуђач носилац посла – овлашћени члан групе понуђача 
испуњеност критеријум за квалитативни избор привредних субјеката доказују ''Изјавом 
понуђача о испуњености критеријума, '(Образац 1)', 

 уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда 
оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 
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5 (пет) радних дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или 
оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих 
(тражених), критеријума. 

 
 Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо 
доказа по прилаже копију Решења о упису у Регистар понуђача, односно наводи интернет 
адресу на којој се тај податак може проверити 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
 
2.1. 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. 
 
2.2. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде:  

 Захтеви у погледу начина, рока и услова  плаћања:  
Понуђач је дужан да пре достављања фактуре, привремене или окончане ситуације, а 

након усаглашавања са наручиоцем по питању изведених количина, исту региструје кроз 
систем Е-фактура и Централни регистар фактура Управе за трезор у складу са чланом 4а 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним транскацијама („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Рок плаћања је не краћи од 5 и не дужи од 45 дана, 
од дана пријема ситуација. Обвезник пореза на додату вредност је Наручилац на основу 
члана 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додатну вредност („Сл. гласник РС“, бр. 
84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 93/2012). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Укупна вредност привремених ситуације не може да буде већа од 90% вредности 
уговорених радова. 

Привремене  ситуације  и  окончану  ситуацију  Извођач  доставља  надзорном 
органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном 
документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на 
оверу и плаћање; 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а 
спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране 
другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, 
испоставља окончану ситуацију 
 

 Захтеви у погледу гарантног рока  
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године, 

рачунајући од дана примопредаје. 
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима 

произвођача. 
 
 Захтев у погледу рока извођења радова  
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 Рок за извођење свих уговорених радова је 20 календарских дана од дана увођења 
у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих 
уговорених радова. 

 
 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. 
 
 
2.3. Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет радна дана 
од дана пријема писаног позива достави на увид оригинал или оверенe копијe доказа о 
испуњености обавезних и додатних услова у супротном наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
2.4. Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које су одговарајуће и 
које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке. 
 
2.5. 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. 
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ОБРАЗАЦ 1. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

У СКЛАДУ СА ЧЛ. 118 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
(«СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС» БРОЈ 91/19) 

о испуњености критеријума за квалитативни избор привредних субјеката  
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред 
понуђача _________________________ из ________________ 
ул._________________________ бр.____ , изјављујем да: 

1. Не постоји основ за искључење привредног субјетка: 
o привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за једно или 

више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет 
година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период 
забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује,  

o привредни субјект измирио је све своје доспеле обавезе пореза. 
o привредни субјект измирио је све своје доспеле обавезе доприноса за 

обавезно социјално осигурање. 
o привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области 

заштите животне средине. 
o привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области 

социјалног права. 
o привредни субјект је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у 

поступку јавне набавке. 
o привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен 

утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих 
података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или 
је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе 
уговора. 

 
2. Стручни капацитет 

 Прилажем списак расположивог кадровског капацитета за извођење радова са 
доказима о ангажовању 

 
 да ће привредни субјект у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, 

уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) радних 
дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену 
копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених критеријума за 
квалитативни избор привредних субјеката у свему према Упутству за доказивање 
испуњености критеријума.  

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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ОБРАЗАЦ 2 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број ___________________ од ________________.2022. године за јавну набавку 
 

радова на санацији и адаптацији крова стамбене зграде број 53 у Црној Трави,  
ЈН број 2.3.6/2022 

 I 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 
 
 
 
  

 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

Назив подизвођача: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део    предмета    набавке    који    ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

Назив подизвођача: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део    предмета    набавке    који    ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се 
попуни и достави за сваког подизвођач.  
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III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места  предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкојпонуди.
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

По испостављеним ситуацијама у року не 
краћем од 5 и не дужем од 45 дана од дана
пријема. 

 
Рок важења понуде 

                 дана, (минимум 30 дана, од дана 
јавног отварања понудa) 

 
Рок за извођење радова 

20 календарских дана, од дана увођења у 
посао) 

 
Гарантни рок 

                     година, (не може бити краћи 
од две године, рачунајући од дана 
примопредаје радова) 

 
 
 
 

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. 
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ОБРАЗАЦ 3 
 
 

 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ 
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ 
 
 
 

 
 Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је 
наше предузеће измирило све доспеле пословне обавезе у складу са прописима земље у којој 
имамо седиште. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место: ________________________                                             ПОНУЂАЧ 
 
Датум: ________________________                                 ________________________ 
        потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ 4 
 
 
 
 
 

 
 

И З Ј А В А 
 
 

ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 
ПОЗИВА  

 
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за  

јавну набавку: радова на санацији и адаптацији крова стамбене зграде број 53 у Црној 
Трави, ЈН бр. 2.3.6/2022 и све услове наведене у позиву по којима подносимо своју понуду. 
 
 
 
 
 
 
 Место:_______________________                                           ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ 6. 
 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, за јавну набавку: 
радова на санацији и адаптацији крова стамбене зграде број 53 у Црној Трави, ЈН бр. 
2.3.6/2022 изјављујемо да не наступамо са подизвођачима. 
 

 

НАПОМЕНА:   

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. 

 

 
 
 
 
 Место:_______________________                                          ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                                  овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ 7. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТОШКОВА/СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   
Технички опис 

Локација објекта:  трг Милентија Поповића, бр. 53, Црна Трава, на к.п. бр. 17034, к.о. Црна 
Трава 
Спратност:  Пр+3+Пк,  
Намена објекта:  Становање и пословни простор 
Објекат је грађен у класичном систему армирано-бетонске носеће конструкције са спољним и 
унутрашњим носећим и преградним зидовима од пуне опеке зиданим у продужном малтеру, 
бетонским темељним стопама и темељним зидовима. 
Кровна конструкција је од дрвених елемената, система столице. Кров је двоводан, покривен 
фалцованим црепом преко кровних летви. 
На већем свом делу основе објекат је надограђен једном поткровном етажом, како би се добио 
додатни број станбених јединица. 
Као последица временских утицаја, на делу крова трећег спрата на главној фасади према тргу 
Милентија Поповића, дошло је до знатне деформације и урушавања једног дела те представља 
сталну опасност по безбедност људи и имовине те је нужна његова хитна поправка.   
Готово сви делови тог дела кровне конструкције су трули, оштећени и деформисани па је 
потребно исте заменити ради ојачање и побољшања носивости и стабилности,  при чему  
не мењајући  габарите и визуелни изглед објекта у целини.  
Потребно је  извршити замену кровних летви, а покривач од фалцованог црепа прегледати, 
очистити и поново монтирати преко поправљене кровне конструкције.  
Такође је потребно заменити и одводне олуке, који су такође у веома лошем стању. 
Све радове извести према опису и количинама како је дато у предмеру потребних радова на 
санацији. 
За радове потребне на текућем одржавању применити стандардне материјале предвиђене за 
предметне врсте радова, као и стандарде и правила за извођење истих. 
Приликом свих активности на текућем одржавању, потребно је применити све мере 
заштите у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, како би се заштитио живот 
и здравље радника, као и имовина објекта на којем се изводе радови, суседних објеката, 
као и непосредно окружење објекта. 
Посебно имати у виду да је објекат у функционалном стању, са станарима у објекту па је 
потребно обезбедити несметану и безбедну комуникацију унутар објекта, а посебно 
обезбедити главни улаз заштитном надстрешницом. 
Градилиште обележити са знацима обавештења и упозорења од опасности.  
Посебно је потребно обезбедити несметано и безбедно кретање радника приликом 
извођења радова унутар кровног простора, с обзиром на лоше стање кровне и таванске 
конструкције, са обезбеђивањем безбедних коридора и заштиту . 
Посебно заштитити и део простора око објекта, јер се објекат налази у центру насеља са 
фреквентним пешачким и аутомобилским саобраћајем, како би се избегле све последице 
по здравље људи и имовине. 
Приликом давања  понуда потенцијални понуђачи морају имати у виду претходне 
околности. 
С обзиром на потребан ниво техничке документације за предметну врсту радова, 
неопходан је увид потенцијалних понуђача у стање на објекту на лицу места, ради 
узимања мера на лицу места за поједине елементе из предмера радова од стране одабраног 
извођача радова.  

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

санације и адаптације зграде за колективно становање са пословним простором у 
приземљу у улици Милентија Поповића, бр. 53 у Црној Трави 
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Р. 
бр. 

опис пос. ј.м. Кол.   цена   укупно 

I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ 

1 

Пажљива демонтажа постојећег  
фалцованог црепа (тип Медитеран  
М-993) и слемењака (8 м1) са  
крова, са одлагањем у дворишту 
објекта, ради поновне употребе. 
Шут прикупити и извести на 
депонију удаљену до 2 км. 
Комплет завршено. Обрачун по м2 
демонтираног црепа.  
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м2 89,85 x =   

2 

Пажљива демонтажа постојећих 
кровних летви 5/3 цм,  са крова са 
одлагањем у дворишту објекта. 
Комплет завршено.  
Обрачун по м2 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м2 89,85 x = 

3 

Пажљива демонтажа постојећих 
лежећих хоризонталних олука и 
одвоз на место  које одреди 
инвеститор, највише до 1 км 
удаљености са одлагањем у 
дворишту. 
Комплет завршено. 
Обрачун по м1 демонтиране 
опшивке 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м1 11,70 x = 

4 

Пажљива демонтажа постојећег 
вертикалног олука на фасади према 
реци Власини и одлагање у 
дворишту објекта ради поновне 
монтаже. Комплет завршено.  
Обрачун по м1 демонтиране 
опшивке. 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м1 11,00 x = 
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5 

Пажљива демонтажа опшивке 
стрехе кровне конструкције. 
Опшивку стрехе одложити у 
дворишту или на место које 
одреди инвеститор.  
Комплет завршено.  
Обрачун по м2. 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м2 17,57 x = 

6 

Пажљива демонтажа свих 
елемената постојеће кровне 
конструкције са слагањем на место 
које одреди инвеститор, а касније 
извести на депонију најдаље до 2 
км.  
Комплет завршено.  
Обрачун по м2 хоризонталне 
пројекције 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м2 79,25 x = 

7 

Набавка потребног материјала и 
израда једноводне кровне 
конструкције система столице, од 
четинарске грађе, у свему према 
постојећој оштећеној и 
деформисаној, која се мења, 
заменом свих елемената (рогови, 
стубови, венчанице,            
косници). Елементе 
димензионисати према 
одговарајућим распонима. 
Израдити све потребне везе 
кровних елемената и ојачања 
(котве, завртњи, кланфе и сл ). 
вршити потребна ојачања на 
појединим елементима где је то 
могуће. Обрачун по м3, 
демонтираних и поново уграђених, 
ојачаних и набављених нових 
елемената кровне конструкције. 
Обрачун по м2  крова 
(хоризонтална пројекција). 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м2 79,25 x = 
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8 

Набавка потребног материјала и 
израда дашчане подлоге преко 
кровне конструкције – опшивке на 
делу стрехе у ширини од 70 цм, 
даском д=24 мм, од суве, праве и 
квалитетне чамове чамове грађе, 
oптималне  дужине. Даске сложити 
на додир и причврстити ексерима 
за eлементе кровне конструкције.            
Са спољне стране даске обојити 
лазурним бојама, као и видне 
рогове у ширини стрехе. Oбрачун 
по м2  површине по косини крова. 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м2 30,73 x = 

9 

Набавка и уградња нових дрвених 
кровних летви 3/5цм, на размаку 
од 33,50 цм, за покривање црепом. 
Летве морају бити од суве, праве и 
квалитетне четинарске грађе 
оптималне дужине. 
Комплет завршено. 
Обрачун по м2 крова, мерено по 
косини 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м2 89,85 x = 

10 

Покривање  дела крова постојећим 
демонтираним црепом и половним 
црепом употребљеним на другом 
објекту (обезбеђеним од стране 
станара зграде), претходно 
пробраним и очишћеним преко 
кровних летви.  
Комплет завршено.  
Обрачун по м2 крова, мерено по 
косини 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) м2 89,85 x = 

11 

Набавка материјала, израда и 
монтажа оризонталних олука од 
поцинкованог лима д= 0,60 мм, 
РШ 40 цм,у свему према важећим 
стандардима и прописима. Држаче 
урадити од поцинкованог флаха 
25х5мм. Обрачун по м1 уграђеног 
олука м2 23,70 x = 
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(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) 

12 

Поправка олучне вертикале од 
поцинкованог лима (на делу 
фасаде према реци Власини). 
Олучну вертикалу наставити на 
делу приземља са израдом одводне  
луле (у дужини од 1,10 м), а 
репарирати наставком у дужини од 
1,00 м на делу оштећеног споја 
олучних елемената на којем се 
јавља цурење. Поправку 
(наставаки репарацију) извести у 
свему 
према стандардима за предметну 
врсту радова, како би се 
обезбедило несметано 
функционисање, т.ј. одвођење 
атмосферских падавина са кровних 
повши. Раније демонтирани и 
поправљену олучну вертикалу 
поново монтирати у целој дужини 
11,00 м. Обрачун по м1 
поправљеног олука 
(Обрачун за плаћање, према 
стварно изведеним и утврђеним 
количинама радова од стране 
извођача и надзорног органа) 

 СВЕГА РАДОВИ: 
 
 

ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 
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ОБРАЗАЦ 8 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији крова стамбене  

зграде број 53 у Црној Трави 
 

Уговорне стране: 
 
1. Општина Црна Трава – општинска управа, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна 
Трава, ПИБ 101064719, МБ 07205694, коју заступа начелник Зоран Станковић, у даљем 
тексту Наручилац  
 
 
3. Привредно друштво _______________________, са седиштем у ________________, улица 
_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. 
_________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа 
директор _______________________, у даљем тексту Извођач.  

 
              Предмет Уговора 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег 

понуђача за извођење грађевинских радова на санацији и адаптацији крова стамбене зграде 
број 53 у Црној Трави, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 2.3.6/2022.  
  

 Члан 2.  
Предмет Уговора је извођење радова на санацији и адаптацији крова стамбене 

зграде број 53 у Црној Трави и ближе је одређен усвојеном понудом извођача број ______ 
од ________2022. године, која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком 
документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.     

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске радове као и све 
друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

       Вредност радова - цена  
 

Члан 3. 
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи 

______________ динара без ПДВ, односно _______________ динара, са ПДВ, а добијена је на 
основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од _______2022. године. 

Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати 
Извођачу радова средства у укупном износу од _________________ динара, која су 
обезбеђена у буџету општине Црна Трава за 2022. годину, Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, Економска класификација 425000 – Текуће поправке и одржавање, 
функционална класификација 130, позиција 26/0. 
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача. 
                     

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  
- 100% по завршетку извођења радова, а на основу испостављене фактуре оверене од стране 

надзорног органа у року од 5 дана од дана испостављања фактуре. 
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену фактуру, дужан је да исплати 

неспорни део фактуре.  
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 

могућностима буџета општине Црна Трава. 
                                     
                  Рок за завршетак радова 
 

Члан 5. 
 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 20 (двадесет) календарских 
дана, рачунајући од дана увођења у поса. 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.  
            Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а 
што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 6. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

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

- у случају елементарних непогода и дејства више силе. 
 Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу  у року од 
два дана од сазнања за околност, а најкасније 2 дана пре истека коначног рока за завршетак 
радова.  
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе 
постигну писмени споразум. 
            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
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Уговорна казна 
 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 
уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с 
тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних 
радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред 
уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 
Наручилац мора да докаже. 

 
Обавезе Извођача 

 
Члан 8. 

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким 
прописима, предмером и предрачуном радова и овим уговором, и да по завршетку радова 
изведене радове преда Наручиоцу.  
 Извођач се обавезује: 

– да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног   
извођача радова.  

– да се строго придржава мера заштите на раду;  
– да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем; 
– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 

ту врсту посла и у уговореном року; 
– да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
– да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

– да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије, који регулишу ову област; 

– да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
– да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

– да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 
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– да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде 
неправилности и недостаци 

– да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 
приступи у року од 5 дана. 

 
Обавезе Наручиоца 

 
Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плате уговорену цену под условима и на начин 
одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове заједно са Наручиоцем.  

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 
обрачун са стручним надзором и Извођачем радова. 
 

Извођење уговорених радова 
 

Члан 10. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор 
и Наручиоца.  

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак 
радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________.2022. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока 
завршетка радова.  

 
Члан 11. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или 
другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде 
пројектне документације.  
           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. 
овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.   

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату 
дела цене за до тада извршене радове. 

 
Члан 12. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.  



Страна 27 од 30 

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно 
неважећи. 
         Примопредаја изведених радова 
 

Члан 13. 
 Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а 
дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка 
радова. 
 Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца, и по један 
представник Стручног надзора и Извођача. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке 
Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном 
року Наручилац ће радове поверити другом извођачу, на рачун Извођача радова. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити 
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  
 
            Коначни обрачун 
 

Члан 12. 
 Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно 
изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 
јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова. 

 
Раскид Уговора 

 
Члан 13. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач 
радова касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени 
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 
понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 
календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са предмером и 
предрачуном или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 
његову реализацију. 
 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором. 
 Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља 
се другој уговорној страни. 



Страна 28 од 30 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 
 

Остале одредбе 
 

Члан 14. 
 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.  
 

Члан 15. 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
-   понуда Извођача бр. ________ од __________2022. године 

 
Члан 16. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу. 

 
Члан 17. 

 Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
 

Члан 18. 
 

Овај уговор сачињен је у 4 истоветних примерака који имају снагу оригинала, од 
којих  свака уговорна страна задржава по 2 примерка.  
 

ЗА ИЗВОЂАЧА:   

  ДИРЕКТОР 

 ЗА НАРУЧИОЦА: 

НАЧЕЛНИК оу 

_________________  ____________________ 

  Зоран Станковић 
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ОБРАЗАЦ 9. 
 

И З Ј А В А    
О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да 
понуђач__________________________________________ из ___________________________ 
ул. ______________________ бр. _________, располаже следећим кадровским капацитетом: 

 

Ред.Бр. Име и презиме 
Занимање и стручна 

спрема 
Основ ангажовања: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

    

 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
 

 
 
 

 
Напомена: Последњу колону ''Основ ангажовања'' попунити тако, што се за 

стручна лица са статусом стално запослених код понуђача уноси број 
"1", а за стручна лица ангажована посебним уговором (уговор о делу, 
привременим и повременим пословима...) уноси број "2". 
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Образац 10 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из _________________________________ ул. __________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  
 
испред понуђача: ______________________________из __________________,  
 
ул._______________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда  
 

за јавну набавку радова на санацији оштећења у стану Небојше Диманића у Црној 
Трави и предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама. 

 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у 
друге сврхе се не може користити. 
 
 
 
 
Дана, ____. ____. 2022. године 
 
 
                                                                                                              П о н у ђ а ч 
                                ___________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 
Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 
понуда  

 
 
 

 


