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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 2421-18/2015 oд 27.11.2015. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2421-18/2015-2 oд 
27.11.2015. године припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета 

ЈН бр. 18/2015  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
радова, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења 

 
 
 
 

4 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

VI Образац понуде 22 

VII Образац структуре цене са спецификацијом 
материјала и  радова 

26 

VIII Модел уговора 32 

IX Образац изјаве понуђача о достављању менице 36 

X Образац изјаве понуђача о посећености локације 37 

XI Образац трошкова припреме понуде 38 

XII Образац изјаве о независној понуди 39 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: Факултет техничких наука у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу 
Адреса: Светог Саве 65, 32000 Чачак 
Интернет страница: www.ftn.kf.ac.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 18/2015 су  радови– Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета 
 

4. Контакт (лице или служба)  
 
 
Лице за контакт: Јелена Ђунисијевић 
Е - mail адреса: jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs; број факса: 032/342-101  
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр.18/2015 су радови– Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета 
 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 
 
45232410- радови на канализационој мрежи 
 

3. Партије 
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ftn.kf.ac.rs/
mailto:jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs
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III  ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА  
 

 

Врста, опис и количина радова дати су у предмету радова који је саставни део 
понуде. 
Контрола извршења радова спроводиће се преко надзорног органа кога 
решењем одређује Наручилац. 
Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је 
дат кроз упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора. 
 Рок за извођење радова не може бити дужи од рока датог у упутству за 
сачињавање понуде и обрасцу понуде.  
Место извођења радова: Факултет техничких наука, Чачак, ул.Светог Саве 65. 
 
 
Техничке карактеристике  

 
Техничке карактеристике дате су у Обрасцу – „Структура цене са 
спецификацијом материјала и радова” из Конкурсне документације у колони: 
Опис позиције посла. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона)  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обаљања делатности 
која је на снази време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 
1) кадровски капацитет: стално запосленог или на други начин 

радно ангажованог дипломираног инжењера грађевинске струке са 
лиценцом 410 (Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње 
и хидроградње) и најмање 10 стално запослених или на други начин 
радно ангажованих радника. 
 Понуђач ће решењем именовати одговорног извођача радова у   
предметној јавној набавци који поседује личну лиценцу. 

2) технички капацитет: опремљеност средствима и опремом 
потребним за извођење радова који су предмет набавке 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 

 

1.4. 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.  
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона- дозволa за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање 
дозволе, коју доставља у виду неоверене копије.  
 
Испуњеност  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,из 
чл. 75. ст. 2. Закона понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.) 
 
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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), 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. 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНбр.18/2015  7/ 39 

  

 

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. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује: 

 
1.) Кадровски капацитет:  

- за стално запосленог или на други начин радно ангажованог 
дипломираног инжењера грађевинске струке са активном лиценцом 410: 
копија лиценце инжењерске коморе и копија важеће потврде инжењерске 
коморе заједно са доказима о радном статусу (фотокопија радне 
књижице, М3А образац или М-УН образац) 

- за најмање 10 стално запослених или на други начин радно 
ангажованих радника: доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 
радно ангажовани код понуђача копија уговора о раду или другом начину 
радног ангажовања (за сва запослена лица: фотокопије обрасца М3А 
(трећа страна обрасца М1) или образац М-А јединствени,односно 
обрасца М-УН (пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде, 
односно накнаде по основу уговора о допунском раду и висини те 
накнаде) за друге начине радног ангажовања. 

2.)      Технички капацитет- опремљеност средствима и опремом потребним 
за извођење радова који су предмет набавке понуђач доказује 
достављањем изјаве о техничкој опремљености. (Образац изјаве дат је у 
конкурсној документацији страна 10. Конкурсне документације) Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. 

 
 
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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке радови– Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета 
ЈНМВ бр 18/2015 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА O ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 

УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ 
НАМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ 

ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке радови– Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета 
ЈНМВ бр 18/2015 је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
нема забрану обаљања делатности која је на снази време подношења понуде. 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ  
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке радова– Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета 
ЈНМВ бр 18/2015 под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављујемо да имамо на располагању техничка средства и 
опрему која је потребна за извођење радова који су предмет набавке и да ће 
наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке. 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 

                                                                                   Потпис овлашћеног  лица 
Датум:                                                                    
____. ____. 2015. године                     МП.       ___________________________    
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке радова– Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета- 
ЈНМВ бр 18/2015 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 
Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  радова– Санација санитарног 
чвора и канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде 
Факултета- ЈНМВ бр.18/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.12.2015. 
године до 10:00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави: 
 

1. Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњености 
услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 Закона, дату под 
материјалном и кривичном одговорношћу 

2. Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве понуђача да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема 
забрану обаљања делатности која је на снази време подношења понуде, 
дату под материјалном и кривичном одговорношћу 

3. Доказе о испуњености додатних услова све како је наведено у упутству о 
начину доказивања додатних услова 

4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде 
5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре ценe са 

спецификацијом 
6. Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора 
7. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди  
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8. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како 
је предвиђено конкурсном документацијом 

9. Оверену и потписану изјаву понуђача о достављању бланко сопствене 
менице 

10. Оверену и потписану изјаву понуђача о посети локације 

 
3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Факултет 
техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова– Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета- 
ЈНМВ бр.18/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 „Допуна понуде за јавну набавку радова– Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета- 
ЈНМВ бр.18/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 „Опозив понуде за јавну набавку радова– Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета- 
ЈНМВ бр.18/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова– Санација санитарног 
чвора и канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде 
Факултета- ЈНМВ бр.18/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
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. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања је најмање 15 дана од дана пријема радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 године од дана пријема 
радова. 
Гаранција на уграђени материјал: према произвођачкој гаранцији. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 10 дана од дана увођења 
понуђача са којим је закњучен уговор у објекат. 
Место извођења радова – на адреси наручиоца: Факултет техничких наука у 
Чачку, Светог Саве 65, Чачак, Женски мокри чвор у приземљу зграде. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
 

Понуђач је дужан да посети локацију како би стекао увид у све 
информације које су потребне за припрему понуде. 
 
Понуђачи могу да изврше увид у објекту у којем ће се вршити предметни 
радови уз претходну најаву. Особа за контакт је Драган Доловић, шеф техничке 
службе:  тел: 064/852-6167. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је 
да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за 
контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава 
понуђача да је обишао предметну локацију, коју ће му својим потписом 
оверити и овлашћени представник наручиоца. Увид у објекат у којем ће се 
изводити предметни радови могуће је извршити радним даном , у времену од 
10,00-13,00 часова.  

 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНбр.18/2015  16/ 39 

  

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави изјаву о достављању средства 
обезбеђења за добро извршење посла у случају добијања посла и да ће 
приликом потписивања Уговора доставити: 

 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  и 
то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла. 
. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз закључен уговор у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором.  
Уколико понуђач не достави изјаву понуда ће бити одбијена као  
неприхватљива. 
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13. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ 
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ 
који потврђује да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива 
за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године. 
Доказ може бити: 
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под 
условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску 
пресуду или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је 
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако 
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу 
наручиоца: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65. Чачак, 
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електронске поште на e-mail jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs или факсом на 
број 032/342-101 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр18/2015. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извршења. У случају истог понуђеног рока извршења, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
 
 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде;(Образац изјаве из 
поглавља IV). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
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  3 (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 указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 (три) дана, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5(пет) дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева 
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из члана 149. ст. 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12,14/15 и 68/15), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца  захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15). 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, наручилац објављује на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 
(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права, који садржи  податке из 
прилога 3Љ. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) и то: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда; 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона. 

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

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 

се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога. *Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 

од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којегје извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе наведене под бројем 1; 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе наведене под бројем 1, осим оних наведених 

под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 

у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 

за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе наведене под бројем 1, за подносиоце 

захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 

Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор. Наручилац ће доставити уговор изабраном понуђачу  у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
– Санација санитарног чвора и канализационог система у женском тоалету у 
приземљу зграде Факултета, ЈН број 18/2015.  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- радова- Санација санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета- 
ЈН бр.18/2015 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок за извођење радова 
 

 

 
Гарантни период 
 

За радове: 
 
 

За уграђени материјал: 

 
Место извршења 
 

 

 

 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 
МАТЕРИЈАЛА И  РАДОВА 

 
 
 

 

Колона А   Колона Б Колона  

В 

Ред.

број 
Опис позиције посла 

Једини

- ца 

мере 

број 

цена без 

пдв-а по 

јединици 

мере 

цена по јед 

мере без 

пдв-а пута 

број 

1. Демонтажа умиваоника, комплет са 

сифоном, батеријом, држачем за убрусе и 

држачем сапуна. Демонтирана опрема се 

предаје инвеститору. 

комад 3   

2. Демонтажа WC чучаваца, комплет са 

испирачем. Под око чучаваца оштемати до 

потребне дубине како би се омогућила 

демонтажа «S» сифона са канализационе 

мреже.Сав шут и демонтрани чучавац се 

одвозе на депонију до 2 km. 

комад 6    

3. Демонтажа бојлера од 50 l  и чување истог 

од оштећења. Демонтирани бојлер се 

предаје инвеститору. 

комад 1    

4. Демонтажа улазних врата из централног 

хола у тоалет дим. 1,0x2,05 m и предаја 

инвеститору . 

комад 1    

5. Демонтажа унутрашњих врата из 

предпростора у тоалет дим. 1,0x2,05 m и 

предаја инвеститору . 

комад 1    

6. Демонтажа унутрашњих врата у помоћну 

просторију дим. 0,60 x 2,05 m у склопу 

санитарног чвора и предаја инвеститору 

комад 1    

7. Демонтажа врата на кабинама дим. 0,70 x 

2,05 m и предаја инвеститору. 

комад 6    

8. Пажљива демонтажа ливених радијатора 

који се поново враћају након санације 

мокрог чвора. Ценом је обухваћена и 

поновна монтажа са заменом вентила. 

комад 2    

9. Рушење зидних керамичких плочица са 

утоваром  и одвожењем шута на депонију 

m² 75,60    

10. Рушење подних керамичких плочица са 

утоваром и одвожењем шута на депонију 

m² 27,76    

11. Рушење постојећих преградних зидова 

тоалет кабина . Зидови су од пуне опеке 

d=12 cm, а зидани у цементном малтеру, 

m² 19,50    
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обложени зидним керамичким плочицама 

са обе стране и са завршним армирано 

бетонским серклажима по површини зида. 

Сав шут извести из просторије кроз 

заједнички хол, утовар у возило и 

одвожење на депонију. 

12. Рушење постојећих бетонских подова у 

WC кабинама који су на већој висини од 

коте предпростора како би се постигао 

потребан нагиб инсталације. Дебљина 

подова који се руше од 10 до 25 cm, a 

димензија 120x150 cm сав порушен бетон 

и шут одвести на депонију. 

комад 6    

13. Насипање тампона шљунка и бетонирање 

пода на местима извађених чучаваца и 

порушених подова у тоалет кабинама 

дим.0,7 x 0,7 m 

m²  10,80    

14. Рушење пода од бетона d=10  do 12 cm у 

предпростору где је дошло до слегања са 

извозом шута из објекта и одвожењем на 

депонију. 

m² 27,76    

15. Ручни ископ набијеног терена испод 

порушеног бетонског пода до дубине 

инсталација канализације са изношењем 

ископане земље, утоваром у возило и 

одвозом на депонију. Због насталог 

слегања и загушења инсталација 

канализације ископ је потребан да се 

постојећа мрежа може заменити. 

Предвидети рад по норми у утежаним 

условима ограниченог простора. 

m³ 4,00    

16. Затрпавање ископаних ровова у мокром 

чвору након замене инсталације. 

Затрпавање се врши тампон слојем 

шљунка у слојевима са набијањем. 

m³ 3,00    

17. Набавка и постављање тампон слоја 

шљунка испод подова у слоју од 8-10 cm 

са планирањем и набијањем. 

m² 10,00    

18. Бетонирање подлоге за хидроизолацију 

бетоном MB 30 d=10 cm, комплет са 

арматурном мрежом Q131. Површину 

припремити пердашењем да прими 

хидроизолациони премаз. Допремање 

бетона кроз централни хол објекта. 

m² 10,00    

19. Формирање постојећих отвора за врата 

(илазна врата, улаз у пред простор и улаз у 

помоћну просторију). Због слегања темеља 

отвори су деформисани, неправилног 

облика и потребним штемовањем, 

комад 3    
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зидарском обрадом и набавком и 

постављањем металног слепог штока 

морају се довести у геометријски правилан 

облик димензија постојећих врата. 

20. Израда хидроизолације преко бетонске 

подлоге полимерним премазом у два слоја 

са претходним чишћењем површине и 

наношењем прајмера. Хидроизолацију 

извести вертикално у висини 10 cm. 

m² 37,76    

21. Израда цементне кошуљице преко 

хидроизолације која служи као подлога за 

постављање подних плочица на слоју 

лепка 

m² 32,00    

22. Санација зидова мокрих чворова и 

помоћне просторије који су испуцали због 

слегања. Санацију извршити тако што  ће 

се извршити потребно штемовање и 

откривање свих пукотина и упуњавати 

репаратурним  малтером тако да се добије 

компактна и чврста веза зида на месту 

пукотина. Ширина пукотина које се 

санирају од 1 до 5 cm. Са спољне стране 

мокрог чвора према холу извршити замену 

оштећене и поломљене фасадне цигле и 

санирати фасадну површину. 

m¹ 15,00    

23. Демонтажа постојеће водоводне мреже од 

поцинкованих и PVC цеви са комплентним 

фитингом и одвожење на депонију. 

m¹ 26,00    

24. Бетонирање новог пода бетоном MB 30 

d=10 cm комплет са арматурном мрежом 

Q131 у помоћној просторији поред мокрог 

чвора. 

m² 5,00    

25. Замена канализационе мреже у извршеном 

ископу са давањем потребних нагиба и 

постављањем нових PVC канализационих 

цеви  са прикључцима за WC шоље, 

умиваонике и подне решетке на слоју 

песка. Ценом обухваћене цеви са 

фазонским деловима, прикључци на мрежу 

која се не мења, песак испод и изнад цеви, 

као и демонтажа старе инсталације. 

Претпостављени пречници цеви су : 

    

 -Ø110  m¹ 6,00    

 - Ø75 m¹ 6,00    

26. Преправка канализационог прикључка на 

месту демонтираних чучаваца и израда 

новог прикључка за предвиђене WC шоље. 

комад 6    

27. Набавка и постављање PVC цеви Ø 1/2" за 

топлу и хладну воду, комплет са 

m¹ 25,00    
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изолацијом филцом око цеви и свим 

потребним фазонским деловима, са 

укопавањем цеви у зидове. Предвиђена је 

израда и уградња нове водоводне мреже са 

свим потребним елементима 

28. Крпљење шлицева на зидовима на местима 

где су прошле  водоводне цеви и на 

местима где је демонтирана стара 

инсталација. 

паушал

нo 

   

29. Набавка и постављање нових зидних 

керамичких плочица I класе по избору 

пројектанта на слоју лепка, домаће 

производње, комплет са фуговањем. 

m² 52,00    

30. Набавка и постављање подних керамичких 

плочица на слоју лепка I класе по избору 

пројектанта на слоју лепка, домаће 

производње, комплет са фуговањем 

m² 32,00   

31. Бојење унутрашњих зидова мокрих 

чворова дисперзивном бојом са свим 

потребним предрадњама, стругање старе 

боје, постављање молерске мрежице на 

целој површини зида због великог броја 

пукотина, глетовање и шмирглање до 

потпуно равне и глатке површине. 

m² 97,00    

32. Бојење плафона уљаном мат белом бојом, 

са претходним чишћењем и 

одмашћивањем површине плафона.  

m² 26,00    

33. Набавка материјала и бојење постојећих 

радијаторских цеви у белу боју 

m² 17,20    

34. Набавка материјала и бојење радијатора 

радијаторским лаком са свим потребним 

предрадњама. 

m² 3,50    

35. Набавка материјала и бојење постојећих 

видних канализационих ливених цеви  

Ø110 у белу боју 

m¹ 10,00    

36. Набавка материјала и бојење новог 

вентилационог лименог  канала RŠ 0,90 m 

m¹ 9,70   

37. Набавка и монтажа PVC врата од 

петокоморног профила са оковима и 

испуном у белој боји. Врата су следећих 

димензија: 

    

 - улазна врата из централног хола у тоалет 

дим. 1,0x2,05 m 

комад 1   

 - врата из предпростора у тоалет дим. 

1,0x2,05 m 

комад 1    

 - унутрашња врата у помоћну просторију 

dim.0,60 x2,05 m 

комад 1    

 - vrata na kabinama dim.0,70x2,05 m комад 6    

38. Израда и монтажа  преграда између тоалет m² 20,20   
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кабина израђених од алуминијумске 

конструкције користећи предвиђене 

профиле за ту врсту посла и испуном од 

квалитетних PVC панела.  

39. Демонтажа постојећих подних решетки и 

набавка и постављање нових решетки 

Ø110 mm са ростом од inox-a 

комад 2    

40. Набавка и монтажа умиваоника ширине 60 

cm, комплет са стојећом једноручном 

батеријом за топлу и хладну воду, ЕК 

вентилима и сифоном. Батерија са 

гаранцијoм од минимум 5 година, по 

избору пројектанта 

комад 3    

41. Набавка и монтажа огледала ширине 60 cm 

изнад умиваоника, са оквиром и на 

подлози од медијапана, оквир обојен у 

бело. 

комад 3    

42. Набавка и монтажа држача папирних 

убруса поред умиваоника од inox-а са 

лучним поклопцем. 

комад 3    

43. Набавка и монтажа дозатора за течни 

сапун поред умиваоника. Дозатор по 

изгледу и квалитету по избору 

пројектанта, фиксиран за зид. 

комад 3    

44. Израда точећег места са холендер 

славином за хладну воду за могућност 

точења воде у посуде за прање и 

одржавање хигијене у мокром чвору. 

Ценом обухваћена израда прикључка и 

набавка и монтажа славине са холендером. 

комад 1    

45. Набавка и монтажа WC соље, комплет са 

испирачем са ЕК вентилом, новом цеви за 

испирање, PVC даском и никлованим 

зидним држачем за папир 

комад 5    

46. Набавка и монтажа потребне санитарне 

опреме за коришћење једне тоалет кабине 

за инвалиде. При избору опреме у 

потпуности поштовати предвиђене услове 

и прописе за коришћење кабине лица са 

инвалидитетом. 

комад 1    

47. Израда инсталације за нове светиљке 

каблом PPY 2x1,5 mm са полагањем 

каблова под малтер и са гипсањем шлица 

након постављања каблова. Ценом 

обухваћена израда прикључка на 

постојећој разводној кутији 100 x 100 mm i 

набавком и постављањем прекидача у PVC 

кутији Ø60 

комад 7    

48. Набавка и монтажа електричног бојлера од комад 1    
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80 L комплет са везама за топлу и хладну 

воду, термостатом и сигурносним 

вентилом. 

49.  Израда инсталације за прикључак бојлера 

каблом PPY 3x2,5 mm са полагањем 

каблова под малтер и набавком и 

постављањем прекидача за бојлер. 

Просечна дужина кабла 10 m. 

комад 1    

50. Израда инсталације монофазних 

прикључница каблом PPY 3x2,5 mm са 

полагањем каблова под малтер и набавком 

и монтажом прикључница SUHO II 

постављених у PVC кутије у зиду. 

комад 2    

51. Набавка и монтажа нових флуо светиљки 

«FEP» 36W. 

комад 7    

                                                               УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:  

ИЗНОС ПДВ-а:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:  

 

НАПОМЕНА: 
 

- При извођењу радова, комплетан материјал од рушења извози се кроз 
централни хол, депонује на платоу поред објекта, утовара у моторно возило и 
транспортује и истовара на депонију. 
 
- Сви груби радови  морају бити завршени до 15.01.2016. године јер се након 
наведеног датума та комуникација  не може користити за транспорт шута и 
материјала. До тада је потребно сав материјал од рушења извести из објекта и 
одвести на депонију а  материјал за извођење радова, који је неопходно 
транспортовати кроз централни хол,  допремити у простор извођења радова. 
 
Упутство за попуњавање табеле – образац структуре цене: 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони Б – у поља унети јединичне цене без ПДВ-а за сваку ставку понаособ из 
колоне А 
- у колони В – у поља унети јединичне цене са ПДВ-ом за сваку ставку понаособ из 
колоне А 
- у поље Укупно понуђена цена без пдв-а уписати укупно понуђени износ за све 
ставке из табеле  
- у поље износ ПДВ-а: уписати износ ПДВ-а  
- у поље Укупно понуђена цена са ПДВ-ом: уписати укупно понуђену цену набавке 
(са ПДВ-ом) 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА 
Санација санитарног чвора и канализационог система у женском  

тоалету у приземљу зграде Факултета 
ЈН бр.18/2015 

Закључен између: 
1.Факултета техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, ул. Светог Саве 65,  
ПИБ:10123484  Матични број: 07181779 
Број рачуна: 840-875660-05 ; 840-875666-84 Управа за трезор, 
Телефон:032/302-757 Телефакс:032/342-101 
кога заступа проф. др Небојша Митровић, декан Факултета (у даљем тексту 
Наручилац) 
и 
............................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: извођач), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број 18/2015, јавна набавка мале вредности,  радова,Санација  санитарног 
чвора и канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде 
Факултета техничких наука у Чачку. 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова - Санација  санитарног чвора и 
канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета 
техничких наука у Чачку и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број 
______ од ________2015. године, која је саставни део овог уговора, 
инвестиционо-техничком документацијом по којој ће се изводити радови и овим 
уговором. 
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
грађевинске, грађевинско- занатске и припремно- завршне радове, као и све 
друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора 
износи укупно ________________________________________ динара без ПДВ-
а односно ______________________________________________ динара са 
ПДВ-ом,  а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача 
бр.           од ___.___ 2015. године. 
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Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и трошкове организације места извођења радова и све остале 
зависне трошкове Извођача. 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши према 
роковима и ценама наведеним у Понуди број _________од_______2015.године. 
 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, документсцију везану за набавку уграђеног материјала и 
опреме и другу документацију. Извођач доставља стручном надзору који ту 
документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће 
извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора. 
 

Члан 4. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а 

сматраће се да  је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања 

следећих услова: 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 

-    да је извођач доставио решење о одговорном извођачу радова 
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-eг дана од кумулативног 

стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3-eг дана уведен у посао. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује уписом у грађевински  дневник. 
 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
 

Члан 5. 
Рок за извођење радова се може продужити на захтев Извођача: у случају 
прекида радова који траје дуже од 2 дана и у другим оправадним случајевима, 
а који нису изазвани кривицом Извођача.  
Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писменој форми 

подноси Наручиоцу.  

 

Члан 6. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу 
са важећим прописима и стандардима, техничким прописима, инвестиционо - 
техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова 
изведене радове преда Наручиоцу. 
Извођач се обавезује да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног 
материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном 
року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца.  
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Члан 7. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на 
начин одређен чланом 3. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, 
прими наведене радове. 
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом. 
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан 
прилаз месту извођења радова. 
 

Члан 8. 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 

Члан 9. 
Гарантни рок за изведене радове износи ______ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Наручиоцу. 

Члан 10. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 
недостацима. 
 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 
5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је 
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко 
лице, на терет Извођача. 

Члан 11. 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност 
стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно, а изазвани су неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвитети . 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из 
става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
 

Члан 12. 
 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 
стварно изведених радова и усвојених јединичних цена из понуде које су 
фиксне и непроменљиве. 
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји 
радова. 

Члан 13. 
Извођач се обавезује да након закључења уговора наручиоцу преда бланко 
сопствена меницу, за добро извршење посла,  у корист наручиоца, у износу од 
10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом  
„ без протеста”, са роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) 
дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални 
продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 
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важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 
продужен и рок за завршетак радова. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз закључен уговор у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 

Члан 14. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио 
по примедбама стручног надзора. 
 

Члан 15. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, 
као и одредбе Посебних узанси о грађењу. 
 

Члан 16. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку. 
 

Члан 17. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране. 
 

Члан 18. 
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерака, по два за сваку уговорну 
страну. 
 

ЗА ПОНУЂАЧА                                                      ЗА НАРУЧИОЦА 
 
                                                                       ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
 
                                                                     Проф. др. Небојша Митровић, дипл.инж.ел. 
 

 

__________________________                            ___________________________________ 
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             IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ 
                          ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________ 
(навести назив и адресу понуђача) 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву: 
 
 
                                                                   ИЗЈАВА 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу 
Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити: 
 
    Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла,  
регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, уредно 
оверену и потписану од стране овлашћеног лица са  роком важења менице који 
је  30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
 
   Уз меницу ћу доставити и менично овлашћење- писмо у висини од 10 % од 
вредности уговора без ПДВ-а и копију картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – 
писму.  
 

 
 
Датум                                                                                 Понуђач 
________________                  М.П.                              __________________ 
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X ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке радови– Санација санитарног чвора и 

канализационог система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета 

ЈНМВ бр 18/2015 изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне 

набавке и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему 

понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења 

радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне 

промене у цени. 

  

 

Датум обиласка:_________________                                                                   

М.П. 

Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА: _________________ 

 

 

 

Датум понуде:_________________                                                                       

М.П. 

Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА: _________________ 

 

 

 

Напомена: Примерак ове изјаве понуђач је обавезан да достави у понуди. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНбр.18/2015  38/ 39 

  

 

 
XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

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

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова – Санација санитарног чвора и канализационог 
система у женском тоалету у приземљу зграде Факултета ЈН бр 18/2015 поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
 
 
 
 
 
 


