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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Назив Наручиоца: Установа за Културу и образовање Културни центар ”Кисач”, Кисач 

Адреса Наручиоца: Кисач, Словачка 22 

Интернет страница Наручиоца: www.kckisac.rs 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности  

Предмет јавне набавке: радови 

Резервисана набавка: не 

Лице за контакт: Алена Палик, e-mail: kis.kysac@gmail.com 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Опис предмета набавке: за јавну набавку радова –  Радови на реконструкцији и 

адаптацији летње сале КЦ „Кисач“ на изложбени простор према спецификацији 

садржаним у конкурсној документацији. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: Завршни грађевински радови – 45400000. 

 

Увођење изабраног понуђача у посао се констатује писменим налогом или записником, 

при чему је Наручилац дужан да увођење у посао изврши у року не дужем од 30 

(тридесет) дана од потписивања уговора са изабраним понуђачем, након примљене 

банкарске гаранције за добро извршење посла.  

 

Плаћање ће се извршити у складу са стварно извршеним радовима и уграђеном опремом у 

складу са правилима струке.   

 

Наручилац задржава право да смањи уговорени обим радова о чему је дужан да у писаној 

форми обавести изабраног понуђача. У случају када се смањи уговорени обим радова на 

захтев Наручиоца, плаћање изведених радова извршиће се сразмерно њиховом обиму, а по 

понуђеним појединачним ценама. 

 

 

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Радови се изводе на објекту летње сале који припада КЦ „Кисач“ у Кисачу.  

 

Редни 

број 

Опис позиције Јед. 

мере 

количина 

1. 

демонтажа постојећих металних 

светларника, врата са утоваром и 

одвозом насталог шута на градску 

депонију 

м
2
 57 

2. 

демонтажа постојећих подних 

плочица са утоваром и одвозом 

насталог шута на градску депонију 

м
2
 208 
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3 
разбијање бетонске подне плоче 

ради нивелисања површине 
м

2
 85 

4. 
резање бетона дволинијски размака 

40 цм, дубине 20 цм 
м 65 

5. 
разбијање бетона и ископ канала  

дубине 60 цм 
м

3
 12 

6. 
ископ земље за ПВЦ контејнер за 

отпадне воде 
м

3
 24 

7. 
зидање надзида yутунг блоком д=20 

цм 
м

2
 73 

8. зазиђивање отвора прозора и врата м
2
 9 

9. 
израда АБ серклажа и вертикала на 

сазиданим зидовима 
м

3
 4,6 

10. 
малтерисање продуженим  

цементним малтером 
м

2
 176 

11. 
набавка и поставка ПВЦ контејнера 

за отпадне воде од 10 м
3
 

ком 1 

12. 
израда канализационог прикључака 

санитарних чворова 
м 34 

13. 

затрпавање и набијање земље око 

ПВЦ контејнера и канализационих 

цеви 

м
3
 8,5 

14. 
затрпавање постојеће шахт јаме за 

отпадну воду са набијањем 
м

3
 9 

15 

поставка арматурне мреже 8 мм са 

преклопом 40 цм на подну 

површину двослојно и бетонирање 

површине са бетоном МБ 30 

м
3
 38 

16. 

израда и уградња ПВЦ прозора од 

немачких профила петокоморних   

уградбене ширине 70 мм са 

средњом заптивном гумом и 

челичним ојачањем  мин 1,5 

мм.стакло ниско емисионо 4+12+4 и 

немачким оковима  са отварањем 

свако треће поље на кип и редовно, 

поставком ПВЦ клупица са 

унутрашње стране, комарника на 

отворима који се отварају 

м
2
 49 

17. 
поставка спољних лимених клупица 

од пластифицираног лима 
м 42 

18. 

израда спуштеног плафона од гипс 

картон плоча ватроотпорних 

постављеног на алуминијумску 

конструкцију са поставком 

стиропора д=3 цм. Између профила 

м
2
 278 
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као изолација, бандажирање спојева 

плоча 

19. 

израда преградног зида од гипс 

картона плоча постављен на 

алуминијумску конструкцију 

обострано са поставком изолације 

д=10 цм 

м
2
 39 

20. 

израда и уградња ПВЦ врата од 

пуног панела на санитарне чворове 

0,9 x 200 цм 

ком 2 

21. 
израда и уградња алуминијумских 

улазних врата трокрилних   ком 1 
м

2
 6,8 

22. 

набавка и поставка подних 

керамичких плочица са израдом 

сокле д=10 цм лепљене лепком Цм-

11 или слично и по избору 

наручиоца са слогом фуга на фугу 

м
2
 232 

23. 

глетовање свих зидних и 

плафонских површина у два прелаза 

са потребним подлогирањем и 

шмирглањем 

м
2
 585 

24. 
бојење зидова и плафона перивим 

бојама  у два прелаза                                 
м

2
 585 

25. 
утовар и одвоз насталог шута на 

градску депонију                                        
м

3
 19 

26. завршно чишћење просторија                                                                        м
2
 270 

27. 

Уградња ЛЕД панела тип V-TAC 

или слични надградни, димензија 

600x600x35mm, 6500К (дневна 

светлост)  

ком 25 

28. 
Набавка и уградња каблова типа 

N2XH 3X1,5                                                       
м 200 

29. 
Набавка и уградња каблова типа 

N2XH 5X2.5                  
м 120 

30. 
Набавка и уградња прекидача 

гребенасти 01 једнополни 16А 
ком 3 

31. 
Набавка и уградња прекидача 

гребенасти 01 трополни 16А 
ком 1 

32. 
Набавка и уградња ормана АБС 

димензија 500X350X190 
ком 1 

33. 
Набавка и уградња ПВЦ каналице 

60x60 
м 10 

34. Набавка и уградња типле и шрафова ком 200 
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Напомена:   
 

-  Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора.  

- Минимални гарантни рок на изведене радове износи 24 месеца 

-  Рок за израду радова не може бити дужи од 60 радних дана од дана увођења у посао.  

 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач, понуђач из групе понуђача 

и подизвођач, ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН, и то: 

 

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

регистар.  

 

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

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

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

или давања мита, кривично дело преваре.  

 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

Доказ  (тачка 1-3)  за правна лица, предузетнике и физичка лица:  

Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава 

обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом, 

потписана и оверена од стране овлашћеног лица (образац у саставу конкурсне 

документације). 

. 

4.) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђана посебним прописима. 

 

             5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

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

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица 

Изјава да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, 

односно обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
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условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обаваљања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

– попуњена, потписана и оверена печатом (образац у саставу конкурсне 

документације). 

Уколико понуђач учествује са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави 

доказе о испуњености обавезних услова из тач 1) до 4).  

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА  

 

Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне 

набавке мора доказати:  

 

 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом:  

 

 Понуђач није био у блокади последњих 3 (три) године од дана објављивања јавног 

позива који у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач 

из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама); 

Доказ испуњености услова: Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата 

после објављивања јавног позива (оригинал или фотокопија). 

 

 Бонитет понуђача за период 2014.-2018. је скорингом оцењем минимум ЦЦ+; 

Доказ испуњености услова: Скоринг Агенције за привредне регистре за период 

2014. – 2018. (оригинал или фотокопија). 

 

Да располаже неопходним пословним капацитетом:  

 

 Пословање понуђача је усаглашено са системом менаџмента управљања 

квалитетом ISO 9001 за извођење завршних радова у грађевинарству; 

Доказ испуњености услова: Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 

9001 за извођење завршних радова у грађевинарству (оригинал или фотокопија). 

 

 Пословање понуђача је усаглашено са системом управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду ISO 45001 за извођење завршних радова у грађевинарству; 

Доказ испуњености услова: Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 

45001 за извођење завршних радова у грађевинарству (оригинал или фотокопија). 

 

 Пословање понуђача је усаглашено са системом менаџмента управљања заштитом 

животне средине ISO 14001 за извођење завршних радова у грађевинарству; 

Доказ испуњености услова: Сертификат система менаџмента управљања 

заштитом животне средине ISO 14001 за извођење завршних радова у 

грађевинарству (оригинал или фотокопија). 
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Да располаже неопходним техничко-кадровским капацитетом:  

 

 Понуђач има радно ангажована лица: 

- минимум 5 (пет) радника грађевинске струке,  

- најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера са 

одговарајућом лиценцом 410 или 411;  

Доказ испуњености услова: Копија уговора о раду, односно уговора о радном 

ангажовању, М обрасца, фотокопију одговарајуће лиценце са потврдом да је 

лиценца важећа за тражене грађевинске инжењере.  

 

 Понуђач има ангажовано 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; 

Доказ испуњености услова: Копија уговора о раду, односно уговора о радном 

ангажовању и М обрасца. 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 Републике Србије. 

Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно 

предузетника и важећу лиценцу. 

 

 Понуђач има на располагању: 

- 2 (два) теретна возила носивости до 1 тоне,  

- багер комбинирка 66kw;  

Доказ испуњености услова: Извод из књиге основних средстава - пописне листе 

на дан 31.12.2018 год, или уговор о закупу или други уговор којим се доказује 

право располагања. Уколико се доставља уговор о закупу неопходно је доставити и 

извод из књиге основних средстава – пописне листе закуподавца на дан 31.12. 2018 

год. из које се види да је закуподавац власник предмета закупа. За возила се 

прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања.  

 

           4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 

услова. 

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

од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид доказе из 

члана 79. ст. 1. и 2. Закон о јавним набавкама, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 

понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 

прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 

документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени конкурсном 

документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 

понуда доказује испуњеност обавезних услова.  

 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи 

податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се 

спроводи поступак јавне набавке. 

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 

 5.2. НАЧИН САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на Обрасцу понуде из 

конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана 

или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Уз понуду се, поред остале тражене документације, доставља и: 

1.Модел уговора - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом 

и потписан на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе 

уговора. 
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 2.Изјаву о независној понуди, попуњена, потписана и оверена печатом. 

 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом. 

 Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, 

на адресу наручиоца: Установа за културу и образовање, Културни центар „Кисач”, Кисач, 

ул. Словачка 22, Кисач. Коверат мора имати ознаку: 

 „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – „Радови на реконтрукцији и 

адаптацији летње сале КЦ „Кисач“ на изложбени простор“ (шифра: ЈНМВ-Р-1/2019) - 

НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и 

име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти 

је пожељно назначити да се ради о групи понуђача. 

Благовременом понудом се сматра понуда која је запримљена од стране Наручиоца 

најкасније 02. 08. 2019. године до 12:00 часова. 

 Отварање понуда ће се одржати у просторијама Наручиоца, 02. 08. 2019. године у 

13:00 часова. 

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати 

отварању понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Представник понуђача дужан је да, приликом поступка отварања 

понуда, достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за 

учествовање у отварању понуда. 

Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и 

потписани од стране овлашћеног лица.  

Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси 

понуду са подизвођачем, све обрасце и изјаве, осим Обрасца изјаве да испуњава обавезне 

услове утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и Обрасца 

изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, попуњава, оверава и 

потписује овлашћено лице члана групе понуђача који је одређен као носилац посла, 

односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

односно у случају подношења понуде са подизвођачем све обрасце, осим наведених, 

попуњава, оверава и потписује понуђач. Образац изјаве да испуњава обавезне услове 

утврђене Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом и Образац изјаве да 

је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављањаделатностикоја је на снати у време подношења понуда, попуњава, оверава и 

потписује сваки понуђач из групе понуђача, односно сваки подизвођач.  

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији 

и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама. 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач 

и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде 

је саставни део конкурсне документације. 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
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прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

5.3. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

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

понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се 

доставља, поштом или непосредно, на адресу наручиоца: Установа за културу и 

образовање Културни центар ”Кисач”, Кисач, ул. Словачка 22, Кисач. На коверти мора 

бити наведено да ли је у питању измена, допуна или опозив понуде, предмет и шифра 

јавне набавке, као и назнака „НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

 5.4. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Понуђач који учествује у заједничкој понуди, не може истовремено да учествује као 

подизвођач. 

 

5.5. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке 

који ће се извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће 

понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %. 

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. 

Понуђач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

 

5.6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 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 

Понуђач који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено   

солидарно према наручиоца. 
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 5.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА, 

ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО 

 

 Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна. 

Рок извршења радова: Најдуже 60 радних дана од дана увођења у посао. Уколико 

понуђач не понуди рок у радним данима његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

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

Уколико Понуђач понуди краћи рок важења понуде, Наручилац ће, према члану 

106. став 1.тачка 4. Закона, одбити његову понуду као неприхватљиву.У случају истека 

рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику затражити од Понуђача продужење 

рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 

може мењати понуду, тј.дужан је да остане при својој понуди. 

Гарантни рок: за извршене радовe износи најмање 24 месеца, од дана потписивања 

записника о примопредаји. 

 

 5.8. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 

 

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност. На крају 

обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом. За 

оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Утврђене 

јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора. 

У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за 

реализовање предмета јавне набавке.  

 

5.9. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене 

вредности  без пореза на додату вредност. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и 

платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или 

мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за 

решавање спорова.  

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). 

Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача. Кредитни 

рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција 

која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets 

Authorities – ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за 

извршење посла. 
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Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави 

средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко  

соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на 

додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на 

квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач 

није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора 

бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, 

краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио 

наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница 

мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока. 

 

 5.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

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

истека рока за подношење понуда. Додатне информације или појашњења у вези са 

припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева 

на адресу: Установа за културу и образовање, Културни Центар ”Кисач”, Кисач, ул. 

Словачка 22, Кисач, или на електронску адресу: kis.kysac@gmail.com, са назнаком: 

„Питања у вези са јавном набавком: Набавка радова – „Радови на реконструкцији и 

адаптацији летње сале КЦ „Кисач“ на изложбени простор“ (шифра: ЈНМВ-Р-1/2019)". 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 

набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,као 

и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, 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 и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

 

 5.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача односно његовог подизвођача.  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

понуђачу оставити примерен 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 понуда. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 
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 5.12. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

5.13. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ 

ЦЕНОМ 

 

Уколико након извршене стручне оцене понуда, две или више понуда имају исту 

најнижу понуђену цену, повољнијом ће се сматрати понуда која има најдужи гарантни 

рок. 

 

5.14. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

5.15. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

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

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије 

одређено. 

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. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац није исте отклонио. Захтев за заштиту права не задржава 

даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. 

Закона о јавним набавкама. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

Ако се захтев за заштиту права доставља непосредно, електронском поштом или 

факсом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а 

уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на следећи начин:  

 сврха плаћања: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  

 корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 

 шифра плаћања: 153 или 253; 

 број рачуна: 840-30678845-06; 
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 број модела 97; 

 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права. 

 

5.16. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

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

права.  

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, 

закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. У овом случају, 

уговор ће бити закључен у року од осам дана од дана доношења одлуке о додели уговора. 
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Р-1/2019 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12,14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем 

да  

 

Правно лице/ предузетник/ физичко лице _______________________________ 

Матични број: ______________ 

 

испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН и конкурсне документације, и то: 

 

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

регистар; 

 

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

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

мита, кривично дело преваре;  

 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 

 

 

                                                                        М.П.       ____________________________ 

                                                                                                  потпис овлашћеног лица 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси 

понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из 

групе понуђача, односно сваки подизвођач. 
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Р-1/2019 

 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

изјављујем да је 

 

Правно лице/ предузетник/ физичко лице _______________________________ 

Матични број: ______________ 

 

 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 

 

 

 М.П.  _________________________ 

 потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси 

понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из 

групе понуђача, односно сваки подизвођач. 
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8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Јавна набавка радова – „Радови на реконструкцији и адаптацији летње сале 

КЦ „Кисач“ на изложбени простор“ (ЈНМВ-Р-1/2019) 
 

 

 

Број: __________ 

Дана: __________ 2019. године 

 

 

 

 

 Упућујемо вам понуду за јавну набавку радова – „Радови на реконструкцији и 

адаптацији летње сале КЦ „Кисач“ на изложбени простор“ у свему према захтевима из 

конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

________________________________________ 

2. Адреса седишта: 

______________________________________________________________ 

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: 

____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: 

_________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

_____________________________________________ 

 

 

Понуду дајемо: (заокружити) 

  

 

 

а) самостално                   б) заједничка понуда              в) понуда са подизвођачем 

 

 

б) заједничка понуда 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

_______________________________________ 
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2. Адреса седишта: _____________________________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: 

____________________________________ 

5. Контакт особа: ________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:______________ 8. E-mail: 

__________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

______________________________________________ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

_______________________________________ 

2. Адреса седишта: 

_______________________________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: 

_____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: 

________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

______________________________________________ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

_______________________________________ 

2. Адреса седишта: 

_______________________________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: 

_____________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник понуђача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: 

________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

______________________________________________ 

 

 

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку 

понуду. Уколико је број понуђача у заједничкој понуди већи од три, овај део обрасца треба 

копирати. 

 
 

в) понуда са подизвођачем 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________ 

2. Адреса седишта: __________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: ___________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:______________ 8. E-mail: __________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ 

%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________ 

2. Адреса седишта: ________________________________________ 

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ 

%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________ 

2. Адреса седишта: ________________________________________ 

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ___________________________________ 

5. Контакт особа: __________________________________________ 

6. Представник подизвођача: ___________________________________ 

7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: _________________________________________ 

9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ 

%. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са 

подизвођачем/подизвођачима. Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба 

копирати. 

 

 

Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана). 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:__________________ динара без ПДВ-а. 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: __________________ динара са ПДВ-ом. 

 

НАПОМЕНА:  

 

У цену су урачунати сви зависни трошкови у вези са предметом јавне набавке. 

 

 
 

Рок за извођење радова: _____  радних дана (максимално 60 радних дана). 

 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема исправног рачуна. 

 

Гарантни рок: ____ месеци од дана закључења Уговора (минимум 24 месеци). 

 

 

 

          М.П.          _________________________ 

                              потпис овлашћеног лица 
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9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

Јавна набавка радова – „Радови на реконструкцији и адаптацији летње сале 

КЦ „Кисач“ на изложбени простор“ (ЈНМВ-Р-1/2019) 
 

 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јед. 

мере 

количина Цена по 

јединици 

мере 

Укупна 

цена (без 

ПДВ-а) 

1. 

демонтажа постојећих металних 

светларника, врата са утоваром и 

одвозом насталог шута на градску 

депонију 

м
2
 57 

  

2. 

демонтажа постојећих подних 

плочица са утоваром и одвозом 

насталог шута на градску депонију 

м
2
 208 

  

3 
разбијање бетонске подне плоче 

ради нивелисања површине 
м

2
 85 

  

4. 
резање бетона дволинијски размака 

40 цм, дубине 20 цм 
м 65 

  

5. 
разбијање бетона и ископ канала  

дубине 60 цм 
м

3
 12 

  

6. 
ископ земље за ПВЦ контејнер за 

отпадне воде 
м

3
 24 

  

7. 
зидање надзида yутунг блоком д=20 

цм 
м

2
 73 

  

8. зазиђивање отвора прозора и врата м
2
 9   

9. 
израда АБ серклажа и вертикала на 

сазиданим зидовима 
м

3
 4,6 

  

10. 
малтерисање продуженим  

цементним малтером 
м

2
 176 

  

11. 
набавка и поставка ПВЦ контејнера 

за отпадне воде од 10 м
3
 

ком 1 
  

12. 
израда канализационог прикључака 

санитарних чворова 
м 34 

  

13. 

затрпавање и набијање земље око 

ПВЦ контејнера и канализационих 

цеви 

м
3
 8,5 

  

14. 
затрпавање постојеће шахт јаме за 

отпадну воду са набијањем 
м

3
 9 

  

15 

поставка арматурне мреже 8 мм са 

преклопом 40 цм на подну 

површину двослојно и бетонирање 

површине са бетоном МБ 30 

м
3
 38 

  

16. израда и уградња ПВЦ прозора од м
2
 49   
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немачких профила петокоморних   

уградбене ширине 70 мм са 

средњом заптивном гумом и 

челичним ојачањем  мин 1,5 

мм.стакло ниско емисионо 4+12+4 и 

немачким оковима  са отварањем 

свако треће поље на кип и редовно, 

поставком ПВЦ клупица са 

унутрашње стране, комарника на 

отворима који се отварају 

17. 
поставка спољних лимених клупица 

од пластифицираног лима 
м 42 

  

18. 

израда спуштеног плафона од гипс 

картон плоча ватроотпорних 

постављеног на алуминијумску 

конструкцију са поставком 

стиропора д=3 цм. Између профила 

као изолација, бандажирање спојева 

плоча 

м
2
 278 

  

19. 

израда преградног зида од гипс 

картона плоча постављен на 

алуминијумску конструкцију 

обострано са поставком изолације 

д=10 цм 

м
2
 39 

  

20. 

израда и уградња ПВЦ врата од 

пуног панела на санитарне чворове 

0,9 x 200 цм 

ком 2 

  

21. 
израда и уградња алуминијумских 

улазних врата трокрилних   ком 1 
м

2
 6,8 

  

22. 

набавка и поставка подних 

керамичких плочица са израдом 

сокле д=10 цм лепљене лепком Цм-

11 или слично и по избору 

наручиоца са слогом фуга на фугу 

м
2
 232 

  

23. 

глетовање свих зидних и 

плафонских површина у два прелаза 

са потребним подлогирањем и 

шмирглањем 

м
2
 585 

  

24. 
бојење зидова и плафона перивим 

бојама  у два прелаза                                 
м

2
 585 

  

25. 
утовар и одвоз насталог шута на 

градску депонију                                        
м

3
 19 

  

26. завршно чишћење просторија                                                                        м
2
 270   

27. 

Уградња ЛЕД панела тип V-TAC 

или слични надградни, димензија 

600x600x35mm, 6500К (дневна 

ком 25 
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          М.П.          _________________________ 

                              потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

светлост)  

28. 
Набавка и уградња каблова типа 

N2XH 3X1,5                                                       
м 200 

  

29. 
Набавка и уградња каблова типа 

N2XH 5X2.5                  
м 120 

  

30. 
Набавка и уградња прекидача 

гребенасти 01 једнополни 16А 
ком 3 

  

31. 
Набавка и уградња прекидача 

гребенасти 01 трополни 16А 
ком 1 

  

32. 
Набавка и уградња ормана АБС 

димензија 500X350X190 
ком 1 

  

33. 
Набавка и уградња ПВЦ каналице 

60x60 
м 10 

  

34. Набавка и уградња типле и шрафова ком 200   

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Укупан износ (без ПДВ-а) у динарима  

Износ ПДВ-а у динарима  

Укупан износ (са ПДВ-ом) у динарима  
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10. МОДЕЛ УГОВОРА 
о јавној набавци радова – „Радови на реконструкцији и адаптацији летње сале КЦ 

„Кисач“ на изложбени простор“ 

    (ШИФРА: ЈНМВ-Р-1/2019) 

 

 

 Закључен у Кисачу, дана ____________ 2019. године, између: 

 

 

1. Установа за културу и образовање Културни центар ”Кисач”, Кисач, матични број: 

08171297, ПИБ: 101635695, са седиштем у Кисачу, улица Словачка бр. 22, кога заступа 

Павел Сурови (у даљем тексту: Наручилац ), 

 

2. ________________________________________________, матични број: 

_____________, ПИБ: _______________, са седиштем у ______________, улица 

_________________, кога заступа _________________________________ (у даљем 

тексту: Извођач радова), 

 

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

2а. Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ поверио подизвођачу 

________________________________________________ ПИБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________ од укупно 

уговорене вредности . 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ поверио подизвођачу 

___________________________________________________ ПИБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________ од укупно 

уговорене вредности. 

а уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам 

извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 -  да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, 

број 124/12, 14/15 и 68/15), и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне 

набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Р-1/2019 чији је 

предмет набавка „Радови на реконструкцији и адаптацији летње сале КЦ „Кисач“ на 

изложбени простор“     

        -  да је Извођач радова доставио понуду број: ___________ од____________ године 

која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у 

прилогу овог уговора и саставни је део уговора; 

- реализација уговорене вредности ће се у 2019. години вршити највише до износа 

средстава предвиђеног Годишњим планом јавних набавки Установе за културу и 

образовање Културни центар „Кисач”, Кисач за 2019. годину. 
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Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је набавка радова „Радови на реконструкцији и адаптацији 

летње сале КЦ „Кисач“ на изложбени простор“ (у даљем тексту: радови), у свему према 

спецификацији Наручиоца и понуди Извођача радова. 

  

Члан 2. 

 

Наручилац прихвата укупну цену које је Извођач радова исказао у својој понуди за 

радове који су предмет ове набавке, при чему су појединачне цене фиксне за све време 

трајања Уговора. 

Укупна уговорена вредност јавне набавке радова „Радови на реконструкцији и 

адаптацији летње сале КЦ „Кисач“ на изложбени простор“ је __________ динара, што са 

порезом на додату вредност у висини од ________________ динара, укупно износи  

__________________ динара. 

 

Члан 3. 

 

Наручилац се обавезује да изврши плаћање Извођачу радова у року од 45 дана од 

дана пријема исправно испостављеног рачуна, а након успешно обављеног квалитативног 

и квантитативног пријема радова који су предмет уговора . 

Рачун из става 1. овог члана треба да гласи на: 

Установа за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач, ул. Словачка 22, 

Кисач, ПИБ: 101635695, мат. број. 08171297 са напоменом: у складу са уговором 

___________________. 

 

Члан 4. 

 

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

од _____ радних дана од дана увођења у посао.  

  

Члан 5. 

 

 Рок за извођење радова се може продужити на захтев Извођача радова у случају 

елементарних непогода, дејства више силе, доношењем акта надлежног органа за који није 

одговоран Извођач радова или у случају прекида који трају дуже од два дана, а који нису 

изазвани кривицом Извођача радова.  

 Извођач радова подноси захтев за продужење рока извођења радова, уз сагласност 

надзорног органа, који су предмет уговора у писаној форми у року од 2 (два) дана од 

сазнања за околност, а најкасније 3 (три) 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. 

 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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Члан 6. 

 

Извођач радова је обавезан да: 

 свакодневно води грађевински дневник и подноси га са коначним обрачуном 

радова. 

 пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте 

 отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним 

објектима  

 отклони све недостатке по примедбама Наручиоца  у остављеном року 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у 

свему придржава Понуде, важећих законских и техничких прописа о безбедности и 

здрављу на раду и заштити од пожара, запошљавању и условима рада, норматива и 

стандарда. 

Извођач радова је дужан да приступи  извођењу: 
- хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634. ЗОО уз 

сагласност  наручиоца, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката 

или за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала 

ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава подземне воде, наилажење на 

археолошко налазиште и сл.). У случају наступања потребе за извођењем предметних 

радова, Извођач радова је дужан да писаним путем, упозори Наручиоца о 

наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, односно  околности које су од утицаја на 

извођење радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Наручилац 

има право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Наручиоцу припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу 

суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има 

право на наплату разлике до потпуно настале штете од 

извођача. Извођач радова и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и 

неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа. 
- вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који ће се 

третирати као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена . 

Наручилац може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона 

о јавним набавкама, а у складу са ставом 5. истог члана Закона.  

Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су 

уговорени. 

Додатне  и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. 

Закона, ако се за истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након 

спроведеног поступка утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност 

истих не може прећи износ од 15% уговорене вредности из овог уговора. 
 

Члан 7. 

 

Извођач радова уговор је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду 

оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату 
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вредност. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може 

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди 

наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). 

Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача. Кредитни 

рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција 

која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets 

Authorities – ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за 

извршење посла. 

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу 

достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у 

виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без 

пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се 

односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се 

Извођач радова није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко 

соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне 

услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног 

који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже 

од гарантног рока. 
 

Члан 8. 

 

 Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да их 

не испоштује, сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед тога настане. 

 

Члан 9. 

 

 Гарантни рок за извршене радове  износи ________ месеци, од дана потписивања 

записника о примопредаји радова. 

 

Члан 10. 

 

 Извођач радова је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив 

наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се 

односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису 

настали неправилном употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по 

пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом 

у позиву Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или 
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физичко лице, на терет извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у 

гарантном року. 

 Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 

Наручилац има право да од извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне 

штете. 

 За штету и неисправности који настану услед деловања више силе Извођач радова 

не сноси одговорност. 

 

Члан 11. 
 

 Извођач радова је дужан да за време извођења уговорених радова, до примопредаје, 

благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, 

радника и суседних објеката-просторија.  

 Извођач радова се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене 

радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу. 

 Уколико Извођач радова не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће 

лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади. 

 Извођач радова је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал 

који је настао као последица извођења радова. 
 

Члан 12. 

 

 Извођач радова је у обавези да  сачини записник о свим изведеним радовима и 

достави га Наручиоцу најкасније 2 (два) дана по завршетку свих радова. 

 Извођач радова и Наручилац потписаће записник о примопредаји радова најкасније 

2 (два) дана по пријему записника из става 2. овога члана 
 

Члан 13. 

 

 У случају да Извођач радова не изврши радове у уговореним роковима, Наручилац 

радова има право на наплату средства финансијског обезбеђења, као и право на раскид 

Уговора. 

 Уколико Извођач радова након закључења Уговора не изврши радове у целости у 

уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу радова износ од 

0,5% укупн цене уговорених радова без ПДВ-а, с тим да укупан износ уговорне казне не 

може прећи износ од 5% укупно уговорене вредности без ПДВ-а. 
 

Члан 14. 
 

 Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

 Ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за 

извођење радова; 

 Ако Извођач радова радове изводи неквалитетно ; 

 Ако Извођач радова не поступа по налозима нaручиоца; 

 Ако Извођач радова из неоправданих радова прекине извођење радова и исте не 

настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада; 
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 Ако Извођач радова не достави захтевано средство обезбеђења 

 У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне 

радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење 

посла. 

 Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која 

представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог 

извођача за те радове. 
 

Члан 15. 
 

 Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са 

отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве која садржи основ за раскид 

уговора. 
 

Члан 16. 

 

 Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна 

страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора . 

 

Члан 17. 

 

 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 18. 

 

 Све спорове који проистекну у реализацији овог Уговора, стране у овом Уговору ће 

решавати споразумно.  

 У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Новом Саду 

 

Члан 19. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац 

задржава 2 (два) примерака, а Извођач радова 2 ( два) примерка. 

 

 

 

 

      за Наручиоца                            М.П.                                 за Извођача радова  

                                                                                                                                                                  

___________________                                                                                 ________________ 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Р-1/2019 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

Матични број: ________________ 

 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу изјављујемо да понуду, подносимо независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 М.П.  _________________________ 

 потпис овлашћеног лица 
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12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Р-1/2019 

 

Понуђач: _____________________________________  

Матични број: ________________ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом 

припреме понуде. 

 

 

Ред. бр. Врста трошкова Укупан износ (у динарима) 

1.   

2.   

3.   

4.   

Укупно:  

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 М.П.  _________________________ 

 потпис овлашћеног лица 

                                                   

 

 

 

 

 


