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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у 
даљем тексту: Закон), чланa 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке  мале 
вредности, број 358 од 18. 06. 2014.године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 359, од 18. 06. 2014.године,  припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности, број:358/2014 
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I    ОПШТИ ПОДАТЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Назив наручиоца: Музичка школа „Исидор Бајић“ 
Адреса: Његошева 9, Нови Сад 
Матични број: 08066922, ПИБ:102028953 
Интернет страница наручиоца:www.isidorbajic.edu.rs 
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
Предмет јавне набавке: кровопокривачки, молерски и подополагачки радови на згради 
Музичке школе „Исидор Бајић“  
Контакт лице: Кристина Косановић дипл.грађ.инж. 

E-mail: kristinakosanovic@gmail.com  
Teл: 065/ 425 05 46 
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На основу члана 39. тачка 5 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број 
124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности од 18. 06. 
2014.г. деловодни број 358, Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад (у даљем 
тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са 
Конкурсном документацијом за доделу јавне набавке мале вредности: 

 
НАБАВКА РАДОВА-КРОВОПОКРИВАЧКИХ, МОЛЕРСКИХ И ПОДОПОЛАГАЧКИХ 
НА ЗГРАДИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ 

 
 

II - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
1. Предмет јавне набавке је набавка: радова кровопокривачких, молерских и 

подополагачких на згради школе;  
2. Понуда мора да буде у целини припремљена у складу са Конкурсном 

документацијом и мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке мале вредности, из чл. 75, став 1, тачка 1 до 5 и став 2 истог члана Закона 
о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр. 124/12). 

3. Понуђач је дужан да у понуди наведе цену изражену искључиво у динарима (РСД), 
и у крајњем износу искључиво са ПДВ-ом. Цена се изражава бројем и словима. У 
случају неслагања меродавна је она цена написана словима. Понуђена цена је 
фиксна и не може се мењати. 

4. Конкурсна документација се може преузети радним даном од 9,00 до 14,00 часова у 
секретаријату Наручиоца на адреси – Музичка школа „Исидор Бајић“, 21000 Нови 
Сад, Његошева 9 или на Порталу јавних набавки. 

5. Понуда се подноси на српском језику. 
6. Понуда са одговарајућом документацијом се подноси препорученом поштом на 

адресу Наручиоца: Музичка школа „Исидор Бајић“, 21000 Нови Сад, Његошева 9, 
или лично у секретаријату Школе. 

7. Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком-понуда по јавној 
набавци мале вредности од 18. 06. 2014.год., дел.бр. 358, за набавку радова: 
кровопокривачки, молерски и подополагачки радови, на згради школе. На 
полеђини коверте обавезно навести назив Понуђача, адресу, број телефона, као и 
име особе за контакт. 

8. Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
9. Неопходно је да Понуђач испуњава  услове из члана 75., став 1, тачка 1 до 5, као и 

става 2 истог члана,  Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број 
124/12), што доказује фотокопијама одговарајућих докумената и изјавама у складу 
са конкурсном документацијом. 

10. Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране. 
11. Рок за достављање понуда је до 04. 07. 2014. год. до 12оо часова. 
12. Благовремена је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење понуда. 
13. Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима са назнаком 
да су поднете неблаговремено. 

14. Непотпуна је она понуда која не садржи све што се тражи конкурсном 
документацијом. 
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15. Исправна понуда је понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда, 
а на основу прегледа, утврђено да испуњава услове из чл. 75., став 1, тачка 1 до 5, 
те става 2 истог члана Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. 

16. Оквирни рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је 5 дана од дана 
отварања понуда. 

17. Избор најповољније понуде ће се извршити на основу критеријума економски 
најповољније понуде, а према условима из конкурсне документације. 

 
                                                          
 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

1. Отварање понуда ће се обавити од стране Комисије за јавну набавку дана 04. 
07. 2014. године у 12.30 часова у просторијама Музичке школе „Исидор Бајић“, 
Нови Сад, Његошева 9. 

2. Поступак отварања понуда јавне набавке мале вредности је јаван. 
3. Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени 

представници понуђача, који су дужни да, пре почетка отварања понуда, 
Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања 
понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код 
Понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача. 

4. Записник о отварању понуда у рукопису потписују сви присутни представници 
Понуђача и чланови Комисије након завршеног поступка отварања понуда. 

 
 

Председник Комисије за јавну набавку 

Нада Чиндрак, дипл. правник 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

 
1. врста радова 
 

Бр. ПОЗИЦИЈА Јед. 
мере количина   

            
1 Набавка и пажљива замена бибер 

црепа (до 550 ком), са претходном 
заменом летава ( до 80 м ) ради 
санације кровне конструкције 
оштећене од олујног ветра и јаке 
кише. Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу, утовар шута и 
одвоз на депонију;  м² 100,00     

2 Набавка материја и замена 
оштећених слемењака код 
степенишног улаза ( до 5м ). 
Позиција обухвата комплетан рад, 
материјал и потребну скелу, 
утовар шута и одвоз на депонију;  паушал       

3 Замена лимене опшивке око 
кровних прозора са заптивањем 
састава силиконом. Позиција 
обухвата комплетан рад, 
материјал и потребну скелу, 
утовар шута и одвоз на депонију;  ком 3,00     

4 Деонтажа постојећих салонит 
плоча. Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу, утовар шута и 
одвоз на депонију;  м² 70,00     

5 Набавка и монтажа квалитетне 
водонепропусне паропропусне 
фолије. Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу;  м² 70,00     

6 Набавка и монтажа нових салонит 
плоча. Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу;  м² 70,00     
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7 Пажљива демонтажа салонит 
плоча са крова помоћне зграде, са 
пажљивим одлагањем плоча које 
ће поново бити монтиране а 
утовар и одвоз на депонију 
оштећених. м² 90,00     

8 Пажљива демонтажа 
хоризонталних олука на местима 
где ће бити замењени рогови и 
њихова поновна монтажа након 
постављања нових рогова;  
 м¹ 90,00     

9 Делимична замена рогова до 30% 
са крова помоћне зграде. 
Позиција обухвата комплетан рад, 
материјал и потребну скелу, 
утовар шута и одвоз на депонију;  м² 90,00     

10 Набавка материјала и 
подашчавање крова помоћног 
објекта.  Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу; м² 90,00     

11 Набавка и монтажа квалитетне 
водонепропусне паропропусне 
фолије на кров помоћног објекта.  
Позиција обухвата комплетан рад, 
материјал и потребну скелу; м² 90,00     

12 Монтажа претходно демонтираних 
салонит плоча са набавком нових 
вијака на кров помоћног објекта.  
Позиција обухвата комплетан рад, 
материјал и потребну скелу; м² 50,00     

13 Набавка и монтажа нових салонит 
плоча на кров помоћног објекта са 
свим потребним спојним 
средствима. Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу; м² 40,00     

14 Стругање старе боје са зидова и 
плафона, чишћење подлоге и 
просторија, утовар и одвоз шута 
на депонију. м² 2.930,00     

15 Изолација жутих флека асфалт 
лаком; м² 298,00     

16 Санирање пукотина на зидовима 
бандажирањем бандаж траком 
или мрежицом, зависно од ширине 
пукотине; м² 285,00     
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17 Обијање од влаге оштећеног 
малтера и малтерисање 
паропропусним малтером (КЕМА, 
СИКА или одговарајући); м² 115,00     

18 Глетовање оструганих, 
бандажираних и малтерисаних 
површина, унутрашњим глетом, у 
два слоја са међуфазним 
брушењем; м² 2.930,00     

19 Набавка материјала и бојење 
зидова и плафона 
полудисперзивним бојама два 
пута у тону по избору 
инвеститора; м² 2.930,00     

20 Скидање старих и од 
прокишњавања оштећених 
итисона са демонтажом сокле од 
дрвених лајсни са зидова, утовар 
шута и одвоз на депонију; м² 599,60     

21 Набавка испорука и монтажа 
теписона домаће производње, 
Синтелон Арена или одговарајући, 
у ролни ширине 4м за 
комерцијалну употребу који  
испуњава следеће минималне 
захтеве: 
-   начин производње: "нидлпанч"  
-   тип влакна: 100% 
Полипропилен 
-   укупна дебљина: 7,5 мм 
-   укупна маса: 1.450 г/м2 
-   класа употребе: 31 
комерцијална 
-   Емисија формалдехида: Е1 по 
ЕН 14041 
 Текстилна подна облога се за под 
фиксира лепљењем целом 
површином еколошким 
дисперзивним лепком високог 
квалитета (као Хенкел Тхомсит 
УК400 или одговарајуће). Уз зид 
поставити соклу од дрвених 
лајсни. 
Понуђач је обавезан да уз 
понуду достави узорак 
производа и технички лист 
као доказ да  техничке  
карактеристике понуђеног 
производа одговарају захтеву 
наручиоца. м² 599,60     
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НАПОМЕНА:  
 
Предмер је састављен на основу визуелног прегледа објекта и постојеће техничке 
документације, стога је могуће да у току извођења радова буду вршене корекције горе 
наведених ставки у погледу количина које ће се обрачунати на основу стварно 
изведених радова. Неопходно је да понуђач посетили локацију која је предмет јавне 
набавке и стекне увид у све информације које су неопходне за припрему понуде као и 
да се упозна са свим условима градње како они не би могли бити основ за било какве 
накнадне промене у цени. Посета локације потенцијалног понуђача мора бити 
најављена минимум 1 (један) дан раније и биће евидентирана овером Обрасца.  
 
2.  Рок извршење предмета јавне набавке 
Крајњи рок извршења радова који су предмет јавне набавке је до 25. 08. 2014.год. 
Рок за извођење радова почиње од дана увођења у посао.  
Радови се сматрају завршеним даном потписивања записника о квалитативном и 
квантитативном пријему од стране извршиоца радова, овлашћеног представника 
Наручиоца и надзорног органа. 
 
3. Гаранција 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених радова. 
Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и извршених радова врши 
овлашћено лице Наручиоца у складу са закљученим уговором. Овлашћено лице 
израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему извршених 
радова. Записник потписују овлашћено лице Наручиоца, Понуђач и надзорни орган. 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема утврди недостатке, има право да не потпише записник о квантитативном и 
квалитативном пријему и уложи приговор на квантитативни и квалитативни пријем 
који је понуђач дужан да реши у року од 7 (седам) дана од дана пријема писаног 
приговора.  
Гарантни рок за изведене радове је 2 (две)  године  и рачуна се од датума 
примопредаје радова. Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал  је у складу са 
гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова. 
 
4. Квалитет 
Понуђач је дужан да  радове врши у свему према важећим нормативима и 
стандардима који важе за ову врсту посла, као и да употребљава квалитетан 
материјал, а све у складу са прописаним техничким захтевима наручиоца. 
Понуђач је обавезан да уз понуду достави узорак производа-итисона и технички лист 
као доказ да  техничке  карактеристике понуђеног производа одговарају захтеву 
наручиоца, у супротном понуда ће бити одбијена. 
 
5. Мере заштите 
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере 
заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени 
гласник РС“ број 101/2005). 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.  И 76. 
ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
И ОБАВЕЗНА САДРЖИНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке:  

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чланом 75. Закона и то: 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело праваре 
(чл.75. ст.1 тач.2 Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда 
(чл. 75. ст. 1 тач.3) Закона);  

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

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона)-ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80.Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тач. 1.до 
4.Закона и услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.  

Уколико понуду поноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тачка 1.до 4.Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
Услов из члана 75.став 1.тачка 5.Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 
 
1.2 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 
76. Закона: 

 Пословни капацитет – Неопходно је да је понуђач, у претходне 3 (три) 
године, изводио радове на објектима образовних установа који су предмет 
јавне набавке и остварио приход од извршених предметних радова најмање 
6.000.000,00 динара (без ПДВ-а); 

 Технички капацитет – Неопходно је да понуђач поседује цевасту фасадну 
скелу минимум 200м²; 

 Кадровски капацитет – Неопходно је да понуђач има одговорног извођача 
радова који поседује важећу лиценцу за предметне радове. 



11 
 

 
 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Обрасци 
изјава понуђача дати су конкурсном документацијом) којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. Закона.  

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 

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. 

Уколико се понуђач определи да испуњеност тражених услова не доказује изјавом, 
понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
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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 (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног 
и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: важећа дозвола надлежног органа 
за обављањеделатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. Дозвола мора бити важећа. (Напомена: овај 
доказ се обавезно предаје и када се испуњеност осталих услова доказује 
изјавом, наравно само ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.) 

 
1.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. Закона, понуђач доказује на следећи начин: 
 

1) Пословни капацитет 
Неопходно је да је понуђач, у претходне 3 (три) године, изводио радове на 
објектима образовних установа који су предмет јавне набавке и остварио приход 
од извршених предметних радова најмање 6.000.000,00 динара (без ПДВ-а). 

ДОКАЗ: Референц листа са потврдама датим у конкурсној документацији, које 
попуњава и оверава наручилац  

2) Технички капацитет 

Неопходно је да понуђач поседује цевасту фасадну скелу минимум 200м². 

ДОКАЗ: копију пописне листе оверену и потписану од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

3) Кадровски капацитет 

Неопходно је да понуђач има одговорног извођача радова који поседује важећу 
лиценцу за предметне радове. 

ДОКАЗ: Фотокопија М образаца за стално запосленог одговорног извођача радова или 
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адекватан уговор о делу/уговор о обављању привремених или повремених послова 
или другим уговором о обављању радова у предметној јавној набавци; Фотокопија 
личне лиценце одговорног извођача радова коју издаје инжењерска комора Србије 
оверену лиценцним печатом и фотокопија потврде инжењерске коморе Србије којом 
се доказује да је лиценца још увек важећа. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ: 
 
 Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75.  Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом, а уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом ИЛИ 
наведене доказе; 

 Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности; Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 
ИЛИ наведене доказе; 

 Референтна листа, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом као доказ о испуњавању услова из члана 76.  Закона; 

 Образац потврде о изведеним радовима који су предмет јавне набавке попуњен, 
оверен потписом и печатом Наручиоца, услова из члана 76.  Закона; 

 Пописна листа, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом као доказ о испуњавању услова из члана 76.  Закона; 

 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; 

 Модел уговора попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом; 

 Образац изјаве о извршеном обиласку градилишта, попуњен, оверен потписима и 
печатима понуђача и наручиоца; 

 Изјава о независној понуди потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом, односно потписана од стране сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом; 

 Изјаву о достављању средства обезбеђења приликом потписивања Уговора, 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом; 
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 Образац структуре цене, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 
печатом, односно потписан од стране сваког понуђача из групе понуђача и оверен 
печатом; 

 Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, односно 
потписана од стране сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом; 

 Узорак теписона и технички лист као доказ да техничке карактеристике 
понуђеног производа одговарају захтевима; 
 Споразум групе понуђача у случају заједничке понуде; 

 Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 

сопствена бланко меница (са депо картоном, меничним овлашћењем и попуњеним и 
овереним од стране банке захтевом за регистрацију менице) за озбиљност понуде у 
висини од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ, са роком доспећа до истека 
рока важења понуде. 

 
 

 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
 
- Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач доставља само једну понуду у писаном облику. Ако Понуђач достави више 
понуда, све понуде тог Понуђача биће одбијене као неисправне.       
 
- Рок важења понуде: 
Понуђач се обавезује да у понуди наведе рок важења понуде, који не може бити краћи 
од 60 дана од дана отварања понуде. 
 
- Критеријум за избор најповољније понуде 
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.  

бр. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА МАКСИМАЛАН БРОЈ 
БОДОВА 

1. Понуђена цена: 70 

2. Услови и начин плаћања 10 
3 Рок за извођење радова 20 

МАКСИМАЛНО: 100 
 
- Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања 
образаца 
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази могу 
бити у неовереним фотокопијама.  
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 
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печатом и потпише. 
 
- Рок у коме ће се приступити закључењу уговора 
Наручилац ће позвати Понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија да 
приступи закључењу уговора у року од  8 дана од дана доношења Одлуке о избору 
најповољније понуде. 
У случају да Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 
уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
Понуђачем. 
 
- Рок  трајања уговора 
Уговор се закључује на одређено време, до завршетка радова. 
 
- Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у  Понуди 
Цене у понуди треба да буду изражене у динарима  без ПДВ и са ПДВ. 
Цена подразумева све трошкове које терете предметну набавку, франко наручилац. 
Бодоваће се укупна цена без ПДВ-а без обзира што понуђач мора навести износ ПДВ и 
цену са ПДВ. 
Цене су фиксне током извршења уговора. 
Ако наручилац сматра да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
-  Захтев за заштиту права понуђача 
Рок и начин подношења захтева за заштиту права Понуђача прописан је чланом 148. 
Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све 
прописане елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.  
      
- Понуђач  
Понуђачем се сматра: 
1.понуђач који наступа самостално(понуду подноси самостално) 
2.понуђач који наступа са подизвођачем  
3.група понуђача која подноси заједничку понуду. 
4.Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више 
заједничких понуда. 
Наручилац ће понуду тог понуђача као и све понуде у које је тај понуђач укључен 
одбити као неприхватљиве. 
 
 -Понуда са подизвођачем  
 Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. ЗЈН. 
 Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу, као и да наведе у својој понуди, назив подизвођача, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између  наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној 
набавци.  
Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5)  и 
став 2. истог члана Закона о јавним набавкама.            
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 
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Понуђач односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Добављач  не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
 
- Заједничка понуда  
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико се  подноси заједничка понуда, носилац посла који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем, је у обавези да попуни, потпише и овери све обрасце у 
конкурсној документацији који се односе на заједничку понуду.  
Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81. ЗЈН. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 5)  и став 2. истог члана Закона о јавним набавкама. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
VI - КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 
Избор најповољније понуде вршиће се у складу са критеријумом економски 
најповољнија понуда, сходно члану 85. Закона о јавним набавкама ( Службени 
гласник РС, број 124/12) који се заснива на следећим елементима критеријума: 
 

бр. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА МАКСИМАЛАН БРОЈ 
БОДОВА 

1. Понуђена цена: 70 

2. Услови и начин плаћања 10 
3 Рок за извођење радова 20 

МАКСИМАЛНО: 100 
 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Најнижа понуђена цена носи максималан број пондера. 
Број пондера за цену већу од најниже израчунава се по формули: 
 

07
Ц

Ц
Б

понуђена

мин
цена 

 

 
Бцена – број пондера који добија понуђач 
Цмин – најнижа понуђена цена 
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Цпонуђена – цена коју је понудио понуђач 
 
 
2. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
 
Максималан број пондера за овај услов је: 10 пондера 
 
2.1. Захтевано авансно плаћање у максималном износу од 50%, а остатак у року од 
45 дана од дана испостављања оверене ситуације  – 0 пондера; 
2.2. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања оверене ситуације, без 
аванса – 5 пондера ; 
2.3.  Плаћање у року од 45 дана од дана испостављања оверене ситуације, без 
аванса – 10 пондера;  
 
 
3. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: 
 
Максималан број пондера за овај услов је: 20 пондера. 
Број пондера за рок завршетка радова израчунава се по формули: 
 

20
Рир

РирБ
понуђен

мин
ир   

 
 
Бир – број пондера који добија понуђач; 
Рир пон – понуђен рок за извођење радова;  
Рир мин  - минималан понуђен рок за извођење радова.  
 
 
        Уколико  након  извршеног  бодовања,  две  или  више  понуда  имају  једнак 
највиши укупан број  бодова,   као  најповољнија  понуда,  ће  бити изабрана она 
понуда која има већи број бодова по основу критеријума понуђена цена као једног од 
елемената критеријума,  а ако се не добије предност примениће се елемент 
критеријума  рока извршења радова, а тек потом предност ће се дати броју бодова по  
року плаћања. 
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VII ОБРАЗАЦ                             П О Н У Д А 

 
за набавку: РАДОВА:КРОВОПОЛАГАЧКИ, МОЛЕРСКИ И ПОДОПОЛАГАЧКИ 

РАДОВИ НА ЗГРАДИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ 
 

Назив понуђача:  _____________________________________________ 
 
    _____________________________________________ 
 
Адреса:   _____________________________________________ 
 
Број и датум понуде:  ________________________________ 
 
Лице овлашћено за 
потписивање уговора: ________________________________ 
 
Особа за конктакт: ______________________________________ 
 
Износи се уписују бројем и словима. У случају неслагања меродаван је износ уписан 
словима. 
 
На основу јавног позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности, 
достављамо Наручиоцу следећу: 
 
ПОНУДУ број _________. 
 
 
- Да квалитетно извршимо набавку радова у складу са наведеним условима из 
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде. 
 
 
 
 
 
Избор најповољније понуде вршиће се у складу са критеријумом економски 
најповољнија понуда, сходно члану 85. Закона о јавним набавкама ( Службени 
гласник РС, број 124/12) који се заснива на следећим елементима критеријума: 
 

бр. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА МАКСИМАЛАН БРОЈ 
БОДОВА 

1. Понуђена цена: 70 

2. Услови и начин плаћања 10 
3 Рок за извођење радова 20 

МАКСИМАЛНО: 100 
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1. врста радова 
 

Бр. ПОЗИЦИЈА Јед. 
мере количина Jед. 

цена 
Износ 
дин 

            
1 Набавка и пажљива замена 

бибер црепа (до 550 ком), са 
претходном заменом летава ( 
до 80 м ) ради санације 
кровне конструкције 
оштећене од олујног ветра и 
јаке кише. Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу, утовар шута и 
одвоз на депонију;  м² 100,00     

2 Набавка материја и замена 
оштећених слемењака код 
степенишног улаза ( до 5м ). 
Позиција обухвата комплетан 
рад, материјал и потребну 
скелу, утовар шута и одвоз на 
депонију;  паушал       

3 Замена лимене опшивке око 
кровних прозора са 
заптивањем састава 
силиконом. Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу, утовар шута и 
одвоз на депонију;  ком 3,00     

4 Деонтажа постојећих салонит 
плоча. Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу, утовар шута и 
одвоз на депонију;  м² 70,00     

5 Набавка и монтажа 
квалитетне водонепропусне 
паропропусне фолије. 
Позиција обухвата комплетан 
рад, материјал и потребну 
скелу;  м² 70,00     

6 Набавка и монтажа нових 
салонит плоча. Позиција 
обухвата комплетан рад, 
материјал и потребну скелу;  м² 70,00     

7 Пажљива демонтажа салонит 
плоча са крова помоћне 
зграде, са пажљивим 
одлагањем плоча које ће 
поново бити монтиране а 
утовар и одвоз на депонију 
оштећених. м² 90,00     
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8 Пажљива демонтажа 
хоризонталних олука на 
местима где ће бити 
замењени рогови и њихова 
поновна монтажа након 
постављања нових рогова;  
 м¹ 90,00     

9 Делимична замена рогова до 
30% са крова помоћне зграде. 
Позиција обухвата комплетан 
рад, материјал и потребну 
скелу, утовар шута и одвоз на 
депонију;  м² 90,00     

10 Набавка материјала и 
подашчавање крова помоћног 
објекта.  Позиција обухвата 
комплетан рад, материјал и 
потребну скелу; м² 90,00     

11 Набавка и монтажа 
квалитетне водонепропусне 
паропропусне фолије на кров 
помоћног објекта.  Позиција 
обухвата комплетан рад, 
материјал и потребну скелу; м² 90,00     

12 Монтажа претходно 
демонтираних салонит плоча 
са набавком нових вијака на 
кров помоћног објекта.  
Позиција обухвата комплетан 
рад, материјал и потребну 
скелу; м² 50,00     

13 Набавка и монтажа нових 
салонит плоча на кров 
помоћног објекта са свим 
потребним спојним 
средствима. Позиција 
обухвата комплетан рад, 
материјал и потребну скелу; м² 40,00     

14 Стругање старе боје са зидова 
и плафона, чишћење подлоге 
и просторија, утовар и одвоз 
шута на депонију. м² 2.930,00     

15 Изолација жутих флека 
асфалт лаком; м² 298,00     

16 Санирање пукотина на 
зидовима бандажирањем 
бандаж траком или 
мрежицом, зависно од ширине 
пукотине; м² 285,00     
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17 Обијање од влаге оштећеног 
малтера и малтерисање 
паропропусним малтером 
(КЕМА, СИКА или 
одговарајући); м² 115,00     

18 Глетовање оструганих, 
бандажираних и 
малтерисаних површина, 
унутрашњим глетом, у два 
слоја са међуфазним 
брушењем; м² 2.930,00     

19 Набавка материјала и бојење 
зидова и плафона 
полудисперзивним бојама два 
пута у тону по избору 
инвеститора; м² 2.930,00     

20 Скидање старих и од 
прокишњавања оштећених 
итисона са демонтажом сокле 
од дрвених лајсни са зидова, 
утовар шута и одвоз на 
депонију; м² 599,60     
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21 Набавка испорука и монтажа 
теписона домаће производње, 
Синтелон Арена или 
одговарајући, у ролни ширине 
4м за комерцијалну употребу 
који  испуњава следеће 
минималне захтеве: 
-   начин производње: 
"нидлпанч"  
-   тип влакна: 100% 
Полипропилен 
-   укупна дебљина: 7,5 мм 
-   укупна маса: 1.450 г/м2 
-   класа употребе: 31 
комерцијална 
-   Емисија формалдехида: Е1 
по ЕН 14041 
 Текстилна подна облога се за 
под фиксира лепљењем 
целом површином еколошким 
дисперзивним лепком високог 
квалитета (као Хенкел 
Тхомсит УК400 или 
одговарајуће). Уз зид 
поставити соклу од дрвених 
лајсни. 
Понуђач је обавезан да уз 
понуду достави узорак 
производа и технички лист 
као доказ да  техничке  
карактеристике понуђеног 
производа одговарају 
захтеву наручиоца. м² 599,60     

    УКУПНО   
    ПДВ 20%   
    УКУПНО СА ПДВом   

 
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
Најнижа понуђена цена носи максималан број пондера. 
Број пондера за цену већу од најниже израчунава се по формули: 
 

07
Ц

Ц
Б

понуђена

мин
цена 

 

 
Бцена – број пондера који добија понуђач 
Цмин – најнижа понуђена цена 
Цпонуђена – цена коју је понудио понуђач 
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2. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
 
Максималан број пондера за овај услов је: 10 пондера-понуђач заокружује рeдни 
број варијанте коју нуди 
 
2.1. Захтевано авансно плаћање у максималном износу од 50%,а остатак у року од 45 
дана од дана испостављања оверене ситуације – 0 пондера; 
2.2. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања оверене ситуације, без 
аванса – 5 пондера ; 
2.3.  Плаћање у року од 45 дана од дана испостављања оверене ситуације, без 
аванса – 10 пондера;  
 
 
 
3. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: 
 
Максималан број пондера за овај услов је: 20 пондера. 
Број пондера за рок завршетка радова израчунава се по формули: 
Понуђени рок за извођење радова је:_____________________. 

20
Рир

РирБ
понуђен

мин
ир   

 
 
Бир – број пондера који добија понуђач; 
Рир пон – понуђен рок за извођење радова;  
Рир мин  - минималан понуђен рок за извођење радова.  
 

 
1) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Понуда се подноси: 
- самостално - као заједничка понуда - као понуда са подизвођачем 
 
 
2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 
 
 

 
 

 
                                                                                                    ПОНУЂАЧ 

 
________________________ 

 
                                                              М.П.                                           (потпис овлашћеног лица) 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 
1.  Назив подизвођача 

 
 

 Адреса 
 

 

 Матични број 
 

 

 Порески индентификациони 
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 индентификациони 
број 

 

 Име особе за контакт 
 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

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

1. Назив учесника у 
заједничкој понуди 

 

 Адреса 
 

 

 Матични број 
 

 

 Порески индентификациони 
број 

 

 Име особе за контакт 
 

 

2. Назив учесника у 
заједничкој понуди 

 

 Адреса 
 

 

 Матични број 
 

 

 Порески индентификациони 
број 

 

 Име особе за контакт 
 

 

3. Назив учесника у 
заједничкој понуди 
 

 

 Адреса 
 

 

 Матични број 
 

 

 Порески индентификациони 
број 

 

 Име особе за контакт 
 

 

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

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
Изјављујемо под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу да је: 
 
Понуђач:   _______________________________________  
 
 
 
поднео понуду независно, без договора са другим понуђачима или другим 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
Датум: _______________  
 
Име и презиме овлашћеног лица  __________________________________  
 
Потпис овлашћеног лица  ____________________________________    
 
 
 
 
 
 
 
                                                         М.П.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН 
 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавам услов из чл. 75 став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама (Сл. 
Гласник РС,бр.124/12), у погледу некажњавања. 
 
 
 
 
Дана:_________________,                                            Потпис овлашћеног лица 
                                                                 М.П.                        
__________________________ 
 

 
 

           Име и презиме овлашћеног лица: 
                                                         ____________________________ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  МУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ми није 
изречена мера забране обављања делатности у смислу чл. 75, став 1 тачка 3 
Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС,бр. 124/12) 
 
 
 
 
 
Дана:_________________,                                          Потпис овлашћеног лица: 
 
                                                                                          
_________________________ 
 
                                                    М.П. 

 
 
 
 

                                                Име и презиме овлашћеног лица: 
 
                                                 __________________________ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  JE ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ У 
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам 
измирио доспеле порезе и доприносе у складу са прописима Републике 
Србије,  чл. 75 став 1 тачка 4 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС,бр. 
124/12) 
 
 
 
 
 
Дана:_________________,                                          Потпис овлашћеног лица: 
 
                                                                                          
_________________________ 
 
                                                               М.П. 

 
 
 
 

                                                Име и презиме овлашћеног лица: 
 
                                                 __________________________ 
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ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ РАДОВА 
ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА 

 
ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: __________________________ 
Седиште :_________________________________ 
Улица и број: ______________________________ 
Телефон: _________________________________ 
е-маил: __________________________________ 
Матични број:______________________________ 
ПИБ:_____________________________________ 
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:  
________________________________________ 
 
 
Потврђујемо да је овлашћени представник наведеног понуђача дана_______године, 
обишао објекат. 
    
 
 
Дел.бр:_____________ 
Датум:_____________ 
 
 
    ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА: 
 
    _________________________________ 
Уручено: 
1. представнику наручиоца 
   ______________________ 
 
2. архиви 
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Назив Наручиоца: Музичка школа „Исидор Бајић“ 
Седиште: Његошева 9, Нови Сад 
Матични број:08066922 
Порески идентификациони број:102028953 
Телефон: 021/524-580 
Одговорно лице Наручиоца: мр Радмила Ракин Мартиновић,директор 

 
Наручилац издаје: 

 
ПОТВРДУ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ  

Овим потврђујемо да је извођач: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Квалитетно и у уговореном року у периоду од 2011, 2012, 2013 године извршио 
следеће радове:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

у вредности од:    _____________________ дин. (без обрачунатог ПДВ-а),  

_____________________ дин. (са обрачунатим ПДВ-ом),  

а на основу уговора бр. _______________ од ___________________ године на објекту 
__________________________________________________________________________.  

 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 
бр. 358/14. и у друге сврхе се не може користити.  
 
Контакт особа Инвеститора:   ________________  , телефон: ______________________  

 
Потпис овлашћеног лица  

 
________________________  

М.П.  
 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 
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VIII СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
               Приликом подношења понуде понуђач који наступа самостално или са 
подизвођачем односно група понуђача у обавези је да достави уз понуду средства 
финансиског обезбеђења и то: 
 

1.) меницу са меничним овлашћењем и депо картоном за озбиљност понуде у 
корист овлашћеног наручиоца и то: да у корист  наручиоца који је покренуо јавну 
набавку достави регистровану менице као средство обезбеђења и то: 
 • Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за 
oзбиљност понуде.  
 •Менично – овлашћење за  озбиљност понуде са клаузулом «без протеста»,на 
износ од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важења 20 дана дужим 
од  дана закључења уговора.          .  
 •Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке 
 •Копију картона депонованих потписа  
           Меница као инструмент обезбеђења за озбиљност понуде може се активирати 
уновчити нарочито у следећим ситуацијама: 
         -уколико понуђач повуче своју понуду након отварања понуда. 
         -уколико понуђач одбије да закључи уговор (иако Наручилац може да закључи 
уговор са првим следећим  најповољнијим понуђачем.) 
        -уколико изабрани понуђач не достави остала средства финансијског обезбеђења 
у складу са захтевима из конкурсне документације и  закљученим уговором.  

 
 Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист  

наручиоца који је покренуо јавну набавку достави регистровану менице као средство 
обезбеђења и то: 

 
         1)  • Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло 
меницу за аванс  
 •Менично – овлашћење за  аванс са клаузулом «без протеста»,на износ 
ТРАЖЕНОГ АВАНСА који не може бити већи од 50% вредности уговора са ПДВ, са 
роком важења 10 дана дужим од  дана истека рока за коначно извршење посла .  
 •Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке 
 •Копију картона депонованих потписа  
Меница као средство обезбеђења за добро извршење посла може се активирати -
уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач : 

   -  иако је понуђач-извођач радова уведен у посао, а не започне уговорене 
послове и у накнадно остављеном року; 
               -  на заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном року 

          
2) • Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло 

меницу за добро извршење посла:  
 •Менично – овлашћење за  добро извршење посла са клаузулом «без протеста», 
на износ од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важења 10 дана 
дужим од  дана истека рока за коначно извршење посла .  

 •Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне 
банке 
 •Копију картона депонованих потписа  

Меница као инструмент обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама 
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   -  не испоштује одредбе уговора; 
               -  не изврши радове предметне јавне набавке у уговореном року 

         -  повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди 
 
 Напомена за средство обезбеђења: 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност  средстава финансијског обезбеђења мора да се продужи. 

 Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних 
овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 
регистра меница и меничних овлашћења НБС. 

Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка 
га оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује 
регистровану меницу .Меница и менично овлашћење треба да буду оверена печатом и 
потписани од стране лица овлашћеног за  располагање финансијским средствима 
наведеног у приложеном депо картону. Картон депонованих потписа лица овлашћеног 
за располагање финансијским средствима, који се прилаже мора бити издат од 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.       

Средства  обезбеђења морају бити неопозива, безусловна, и платива на први 
позив. Средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова која је утврђена уговором. Све 
евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења 
решаваће надлежни суд у Зрењанину. 

 Уколико изабрани понуђач приликом примопредаје предмета уговора не 
достави меницу, менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених 
од стране пословне банке као и  копију картона депонованих потписа како је то 
захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор није ни закључен, а 
наручилац може уговор закључити са првим следећим понуђачем према условима из 
конкурсне документације. 
 
3. Додатно обезбеђење  
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу.  
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења 
уговорних обавеза. 
Додатно обезбеђење ће бити у вредности од 15% од вредности уговора. 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА  

 
 ( Понуђач мора попунити, оверити печатом и потписати 

модел чиме потврђује да је сагласан са садржајем модела 
уговора) 

 
 
 

                                                               УГОВОР 
О јавној набавци радова-кровопокривачки, молерски и подополагачки 

радови- ЈНМВ  бр.358/2014 
 

Закључен дана______________2014.године, у Новом Саду, између: 
 

1. Музичка школа „Исидор Бајић“, његошева 9, Нови Сад(у даљем тексту: 
Наручилац), коју заступа директор мр Радмила Ракин Мартиновић и 
2. _______________________ из ____________, ул._________________ бр.__, (у 
даљем тексту: Извођач), кога заступа _________________________. 

 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 ________________________ из ___________,ул.__________________ бр:___,  
(у даљем тексту: Извођач), кога заступа директор___________________. 
________________________ из ___________,ул.__________________ бр:___,  
(у даљем тексту: Извођач), кога заступа директор___________________. 
________________________ из ___________,ул.__________________ бр:___,  
(у даљем тексту: Извођач), кога заступа директор___________________. 
( уписаће се подаци за све уколико је понуда заједничка/групе понуђача). 

 
 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора-___________________, поверио 
поизвођачу ______________, ПИБ:______________,Матични број__________, а која 
чини _________ % од укупно уговорене вредности. 
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора-___________________, поверио 
поизвођачу ______________, ПИБ:______________,Матични број__________, а која 
чини _________ % од укупно уговорене вредности. 
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора-___________________, поверио 
поизвођачу ______________, ПИБ:______________,Матични број__________, а која 
чини _________ % од укупно уговорене вредности. 
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Извођач, као да је сам 
иизвршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.2.и 3. овог члана. 
(уписати податке  ако се понуда даје са подизвођачима). 

 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
                                                                    
Извођач гарантује да ће испоручити све уговорене врсте радова, а у случају да их не 
испоштује, сагласан је да надоканди Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 
На основу закљученог Споразума број _______ од _______године,ради учешћа у 
поступку јавне набавке радова, у поступку ЈНМВ између _______________ 
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из____________,ул.___________бр._______; _______________ 
из____________,ул.___________бр._______; _______________ 
из____________,ул.___________бр._______, уговорне стране су се сагласиле да у 
предметној набавци наступа фирма _______________ из____________, ул.___________ 
бр._______, и буде носилац и гарант извршења посла. 
Уговорне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде 
директор _______________ из____________,ул.___________бр._______, који је 
овлашћен да предузима све потребне радње у поступку предметне јавне набавке. 
Уговорне стране одговарају непограничено солидарно Наручиоцу, за извршење 
преузетог посла. 
Саставни део овог Уговора је Споразум којим понуђачи из групе међусобно и према 
наручуоцу, обавезују на извршење јавне набавке. 
 (Уписати све тражене податке ако је дата заједничка пониуда/групе грађана) 
 
Подаци о наручиоцу:    Подаци о извођачу: 
ПИБ: 102028953 ПИБ:  
Матични број 08066922 Матични број  
Бр. рачуна 840-425660-56 Бр. рачуна  
Телефон 021/524-580 Телефон  
факс 021/524-580 факс  
e-mail isabajic@sbb.rs e-mail  
       (Уписати податке о извођачу) 
Основ уговора 

 
Датум објављивања на Порталу Управе 
за јавне набавке 

27. 06. 2014.god. 

Број и датум одлуке о избору 
најповољније понуде 

Број: 
Од: 

Понуда изабраног понуђача бр. од 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
                                                      Члан 1. 
Извођач се обавезује да према условима наведеним у писаном позиву и датој понуди, 
изведе радове: кровопокривачке, молерске и подополагачке радове, а  наручилац се 
обавезује да плати изведене радове  према прихваћеној понуди извођача број 
________од __________.године, а која је истовремено и саставни део овог Уговора. 
 
 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 2. 
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од __________ 

календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а најкасније до 25.08.2014.   
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а 
сматраће се да је увођење у посао извршено обезбеђењем Извођачу несметан прилаз 
градилишту; 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају 
и технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
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КВАЛИТЕТ  ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 3. 
Извођач се обавезује да ће изведени радови одговарати прописима и прихваћеним 
стандардима, односно да ће бити квалитетно изведени.  

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте 
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 
 
Извођач даје  гаранцију на изведене радове у трајању од 2 године. 

 
 
 

ЦЕНА 
 

Члан 4. 
 
Укупна вредност набавке  из  члана 1. овог уговора,  износи _________ динара без 
ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом. 
Наручиоц се обавезује да изврши плаћање , на рачун  Извођача, _________________, 
код ________________, у складу са условима датим у понуди. 
АКО СЕ ТРАЖИ АВАНС ДОДАЈЕ СЕ: 
Наручилац ће уплатитити аванс у износу од ______%, __________динара без ПДВ-а, 
односно ___________ динара са ПДВ-ом,пре почетка извођења радова. 
Саставни део овог уговора је меница са меничним овлашћењем за авансно плаћање. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 5. 

 
Извођач се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким 

прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по 
завршетку преда Наручиоцу као и да: 
o да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  

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

спреман за њихову примопредају; 
o да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 

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

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
o 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; 

o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије; 
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o да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
o 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; 

o 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; 

o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  
утврде неправилности и недостаци; 

o 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. 

 
 

Члан 6. 
Уговорне стране ће решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог 
уговора превасходно у духу разумевања и пријатељских односа.  
У случају да је неспоразум немогуће решити договором, уговара се надлежност суда у 
Новом Саду. 
 

Члан 7. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и свака страна задржава по 
2(два) примерка за своје потребе. 
 
 
 
 

 За Извођача:               За Наручиоца: 
 
___________________________                           __________________________ 
 

 
 
 

 
 

 



38 
 

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 

 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМА-ЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

Датум                                                М.П.                             Потпис понуђача 

_______________                                                                  ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 


