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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Назив наручиоца: ОПШТИНА ЗВЕЧАН   
Адреса наручиоца: 38227 Звечан, ул. Краља Милутина бр.5 
Интернет страница наручиоца: www.opstinazvecan.rs/new 
Врста наручиоца: Локална самоправа 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Наручилац Општина Звечан улица Краља Милутина број 5, Звечан, на основу одлуке 
Канцеларије за Косово и Метохију 261 број 360-01-00035/2020-04 од 25.06.2020.године и 
Одлуке привременог органа општине Гора број 553-48/20-1 од 10.08.2020. године спроводи 
поступак јавне набавке услуга мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
4. Контакт (лице или служба) 
Лицa за контакт: Радмила Славковић и Надица Христов.  
Е - маил адреса и број факса: opstina_zvecan@yahoo.com 028/664728 

 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке 103/2020 М: Предмет јавне набавке је набавка радова на изградњи и 
адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора.  
Назив и ознака из општег речника набавке: 45211300-2 – Радови на изградњи кућа. 
 
2. Партије 
Предмет набавке није обликована по партијама.   
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III ВРСТА И ОПИС РАДОВА 

 

1.  Изградња породичне куће Селими Вахида, село Горњи Крстац, Гора 
Р.Бр. Назив Јед.мере Количина 

1 2 3 4 

1. Арматура Фи 12 кг 100 

2. Арматура Фи 8 кг 150 

3. Мрежа Фи 8 ком 20 

4. Песак Шодер м3 50 

5. Цемент џак 250 

6. Ситан Песак м3 10 

7. Блок гитер 5 ком 4000 

8. Монте ком 70 

9. Гредице ком 80 

10. Оџаци ком 120 

11. Беомал ком 50 

12. Штафне 12*10 ком 35 

13. Столица 20*18 ком 4 

14. Летве (туце) ком 60 

15. Цреп ком 1200 

16. Ексери и Жица паушал   

17. Врата и прозори паушал   

18. Малтер паушал   

19. Руке за мајсторе паушал   

20. Руке за малтерисање паушал   

21. Материјал за купатило паушал   

22. Ламинат м2 65 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Набавка радова на изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора број 103/2020 М 
Страна 5 од 41 

 

 

 



Набавка радова на изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора број 103/2020 М 
Страна 6 од 41 

 

 



Набавка радова на изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора број 103/2020 М 
Страна 7 од 41 

 

 



Набавка радова на изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора број 103/2020 М 
Страна 8 од 41 

 

 



Набавка радова на изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора број 103/2020 М 
Страна 9 од 41 

 

 

 



Набавка радова на изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора број 103/2020 М 
Страна 10 од 41 

 

 
 
2.  Изграда ктпатила и улазних врата породичне куће Арифи Ђулиза, село 
Враниште, Гора 
Р.Бр. Назив Јед.мере Количина 

1 2 3 4 
1. Ец вентил ком 6 
2. Грејалица ком 1 
3. Батерија кухињска ком 1 
4. Материјал водоводни ком 1 
5. Одводни материјал (Канал.) ком 1 

6. Зидна керамика м2 10 

7. Подна керамика м2 10 
8. Лепак паушал   
9. Фуга паушал   
10. Туш Кабина ком 1 
11. Лавабо ком 1 
12. Бојлер 80 ком 1 
13. ВЦ Шоља ком 1 
14. Туш Батерија ком 1 
15. Улазна Врата ком 1 
16. Батер.лавабо ком 1 

 

 

 

3.  Адаптација крова и изолација  породичне куће Исмаили Гафура, село Горњи 
Крстац, Гора 
Р.Бр. Назив Јед.мере Количина 

1 2 3 4 
1. Штафне 12*10 ком 40 
2. Столица 20*18 ком 4 
3. Летве (туце) ком 75 
4. Цреп ком 1300 
5. Ексери паушал   
6. Изолација паушал   
7. Руке паушал   
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4.  Израда купатила и постављање ламината породичне куће Зулфикари Ервин, 
село Љубовиште, Гора 
Р.Бр. Назив Јед.мере Количина 

1 2 3 4 
1. Ец вентил ком 6 
2. Грејалица ком 1 
3. Батерија кухињска ком 1 
4. Материјал водоводни ком 1 
5. Одводни материјал (Канал.) ком 1 

6. Зидна керамика  м2 10 м2 

7. Подна керамика м2 10 м2 
8. Лепак паушал   
9. Фуга паушал   

10. Туш Кабина ком 1 
11. Лавабо ком 1 
12. Бојлер 80 ком 1 
13. ВЦ Шоља ком 1 
14. Туш Батерија ком 1 

15. Ламинат м2 70 м2 
16. Батер.лавабо ком 1 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТЕТНИ ИЗБОР ПРИВТРЕДНОГ СУБЈЕКТА (ОСНОВИ ЗА 
ИСКЉУЧЕЊЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА) СА УПУТСТВОМ 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ КРИТЕРИЈУМА 
 

ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 
  
4.1 . Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела  
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 1 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од 
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно 
осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 
набавке, за: (1 ) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 
дело удруживање ради вршења кривичних дела; (2 ) кривично дело злоупотребе положаја одговорног 
лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком , кривично дело примања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело 
злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем , кривично дело примања мита и 
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења 
кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело 
пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких 
дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма , 
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском 
односу. Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала 
састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 
привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење 
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је 
доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар 
понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1 ) Закона о јавним набавкама. 
Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: Правна лица и предузетници: 1 ) 
Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или 
предузетника , односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује 
да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односни 
пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 
забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; 
кривично дело преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; 
кривично дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело 
давања мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и кривично 
дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2). 2 ) 
Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или 
предузетника , односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује 
да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односни 
пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 
забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе 
службеног положаја , ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; 
кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског 
односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело 
примања мита. 
3 ) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да 
правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела 
организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело 
злоупотребе службеног положаја , трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени 
односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, 
именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице 
Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против 
привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне 
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набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично 
дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело 
злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је 
предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на 
извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; 
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 
удруживања. 
4 ) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање 
корупције , којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих 
кривичних дела : кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело 
давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; 
кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја 
одговорног лица и кривично дело прања новца. Законски заступници и физичка лица: 1 ) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник или физичко лице није осуђивао за следећа кривична дела: 1 ) кривично дело које је 
извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења 
кривичних дела;  
2 ) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном 
набавком , кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита 
у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело 
трговина утицајем , кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, 
кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у 
обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично 
дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за 
вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, 
кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање 
ропског односа и превоз лица у ропском односу. Захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Привредни субјект који има седиште у другој 
држави:  
Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за искључење 
наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то 
није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави седишта 
привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у којој привредни 
субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако 
докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може 
да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.  
 
4.2 . Порези и доприноси  
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 2 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за 
обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 
Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и 
уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац је дужан да пре доношења 
одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду 
да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да 
привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. 
тач. 2 ) Закона о јавним набавкама 
Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: 1 ) Потврда надлежног пореског 
органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је 
обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања 
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дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 2 ) Потврда надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим 
споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, 
укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које се налази у поступку приватизације, 
уместо доказа из тач. 1 ) и 2), прилаже потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације. Привредни субјект који има седиште у другој држави:  
Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење 
наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у 
држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају 
наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, 
привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење 
привредног субјекта.  
 
4.3 . Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права  
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 3 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана 
истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне 
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате 
уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама 
међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама. Начин доказивања 
испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду 
поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да не постоји овај основ за искључење.  
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је 
доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта. Непостојање овог основа за искључење доказује се: Изјава 
 
4.4 . Сукоб интереса  
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 4 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може 
да се отклони другим мерама. Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је 
да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је 
доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта. Непостојање овог основа за искључење доказује се: Изјава  
 
4.5 . Непримерен утицај на поступак   
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 5 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на 
поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 
предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке 
које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. Начин 
доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз 
пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, 
којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у 
поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави 
доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Непостојање овог 
основа за искључење доказује се: Изјава  
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V.  УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава  услове за 
учешће у поступку јавне набавке и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
Начин доказивања: Извод из регистра  Агенције за привредне регистре, односно извода 
из одговарајућег регистра. 
 

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; 
Начин доказивања: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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; 
Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције,односно Уверење Основног суда на 
чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду, Извод из казнене евиденције, односно 
Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског 
заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али 
и према месту пребивалишта. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих (ови докази по датуму издавања не смеју бити старије 
од  два месеца пре отварања понуда).  
Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно Уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског 
заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али 
и према месту пребивалишта (ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од 
два месеца пре отварања понуда). 

 
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; 
Начин доказивања: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  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. 

Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење) Министарства 
финансија и привреде - Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које 
администрира ова управа  и потврда (уверење) надлежне управе локалне  самоуправе за  
измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, ове 
потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца  пре отварања понуда. 

 
4. Пословни капацитет: Вредност извршених радова које су предмет јавне набавке 

(радови на изградњи кућа) у 2017, 2018. и 2019. години минимум 6.500.000,00 динара; 
Начин доказивања: Попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 
списак референтних наручилаца Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације 
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и копије уговора о пружању предметних услуга у износу којим се доказује тражени 
пословни капацитет.  
 

5. Кадровски капацитет: да у радном односу (у складу са законом који регулише област 
радних односа) у тренутку објављивања позива за подношење понуда, има најмање 5. 
запослених и:  

 Најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера: 
са  лицемцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискограње и 
хидрогардње. 

  

Начин доказивања:   За запослерне и одговорне извођаче радова који су запослени код 
Понуђача копије брасца М, копије важеће личне лиценце, потписане и оверене личним 
печатом одговорног извођача и одговарајуће потврде ИКС и потребно је доставити 
копије  уговора о раду. За одговорне  извођаче радова који нису запослени  код Понуђача, 
поред копије лиценце потписане и оверене личним печатом одговорног извођача и 
одговарајуће потврде ИКС, потребно је доставити копију Уговора о радном ангажовању 
на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке. 

 

             VII ПОДАЦИ У ВЕЗИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   
 
        Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ЦЕНА“.  
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ПРИЛОГ 5.1. –  СПИСАК ИЗРШЕНИХ НАБАКИ РАДОВА  

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Навести број набавки радова, са износима - вредностима набавке исказане у динарима , у последње 3 
године, (2017, 2018 и 2019). Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених 
наручилаца. 

Р.Б. РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. 
ТЕЛЕФОНА 

ВРЕДНОСТ РАДОВА У 
ДИНАРИМА без пдв-а 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА: 

  

 

Место и датум                     м.п.               Понуђач 

                                                                                                                             _____________________ 

 

 

 
 

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  
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           7. Образац понуде 
Понуда бр ________________ од ____________2020. године за јавну набавку радова на изградњи и 
адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора, 
број:  103/2020 М.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
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7.1.1. 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   

 

 
 

 
        Датум   
  ЗА ПОНУЂАЧА 

   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

                                            (мп) (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          7.1.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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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: 

 

 

        Датум   
  ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

                                            (мп) (потпис овлашћеног лица) 

 
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. 

 

 

7.1.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
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1 Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2 Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3 Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

        Датум   
  ОВЛАШЂЕНО ЛИЦЕ  

   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

                                            (мп) (потпис овлашћеног лица) 

 
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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7.1.4. Понуда 

Назив и седиште: _________________________________________ 
Матични број: _______________ Пиб ______________________ 
Особа за контакт: _________________________________________ 
  
На основу позива за подношење понуда за јавну набавка радова на изградњи и 
адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине 
Гора, број: 103/2020 М, подносим: 

ПОНУДУ бр. ____________ од ___________. године  

1. Цена: Укупна цена без пдв ____________________ динара, 
 

2. Рок за изградњу и санацију: ____ календарских дана од увођења у посао; (предвиђени 
рок до 15 дана),  

 

3. Гарантни рок: за све радове у трајању од ___ (____) године, од дана         
      примопредаје радова; 

4. Важење понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 
 

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

 

1.  Изградња породичне куће Селими Вахида, село Горњи Крстац, Гора 
Р.Бр. Назив Јед.мере Количина Цена Износ 

1 2 3 4 5 6 

1. Арматура Фи 12 кг 100     

2. Арматура Фи 8 кг 150     

3. Мрежа Фи 8 ком 20     

4. Песак Шодер м3 50     

5. Цемент џак 250     

6. Ситан Песак м3 10     

7. Блок гитер 5 ком 4000     

8. Монте ком 70     

9. Гредице ком 80     

10. Оџаци ком 120     

11. Беомал ком 50     

12. Штафне 12*10 ком 35     

13. Столица 20*18 ком 4     

14. Летве (туце) ком 60     

15. Цреп ком 1200     

16. Ексери и Жица паушал       

17. Врата и прозори паушал       

18. Малтер паушал       

19. Руке за мајсторе паушал       

20. Руке за малтерисање паушал       

21. Материјал за купатило паушал       

22. Ламинат м2 65     

  Свега         
      

      

      
2.  Изграда ктпатила и улазних врата породичне куће Арифи Ђулиза, село 
Враниште, Гора 
Р.Бр. Назив Јед.мере Количина Цена Износ 

1 2 3 4 5 6 
1. Ец вентил ком 6     
2. Грејалица ком 1     
3. Батерија кухињска ком 1     
4. Материјал водоводни ком 1     

5. 
Одводни материјал 
(Канал.) ком 1     

6. Зидна керамика м2 10     

7. Подна керамика м2 10     
8. Лепак паушал       
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9. Фуга паушал       
10. Туш Кабина ком 1     
11. Лавабо ком 1     
12. Бојлер 80 ком 1     
13. ВЦ Шоља ком 1     
14. Туш Батерија ком 1     
15. Улазна Врата ком 1     
16. Батер.лавабо ком 1     

  Свега         

      

      

      
3.  Адаптација крова и изолација  породичне куће Исмаили Гафура, село Горњи 
Крстац, Гора 
Р.Бр. Назив Јед.мере Количина Цена Износ 

1 2 3 4 5 6 
1. Штафне 12*10 ком 40     
2. Столица 20*18 ком 4     
3. Летве (туце) ком 75     
4. Цреп ком 1300     
5. Ексери паушал       
6. Изолација паушал       
7. Руке паушал       
  Свега         

      

      

      
4.  Израда купатила и постављање ламината породичне куће Зулфикари Ервин, село 
Љубовиште, Гора 
Р.Бр. Назив Јед.мере Количина Цена Износ 

1 2 3 4 5 6 
1. Ец вентил ком 6     
2. Грејалица ком 1     
3. Батерија кухињска ком 1     
4. Материјал водоводни ком 1     

5. 
Одводни материјал 
(Канал.) ком 1     

6. Зидна керамика  м2 10 м2     

7. Подна керамика м2 10 м2     
8. Лепак паушал       
9. Фуга паушал       

10. Туш Кабина ком 1     
11. Лавабо ком 1     
12. Бојлер 80 ком 1     
13. ВЦ Шоља ком 1     
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14. Туш Батерија ком 1     

15. Ламинат м2 70     
16. Батер.лавабо ком 1     

  Свега         

      

      

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

      

Р.Бр. О п и с  И з н о с 

1.   
Изградња породичне куће Селими Вахида, село Горњи 
Крстац, Гора 

  

2.   
Изграда ктпатила и улазних врата породичне куће Арифи 
Ђулиза, село Враниште, Гора 

  

3.   
Адаптација крова и изолација  породичне куће Исмаили 
Гафура, село Горњи Крстац, Гора 

  

4.   
Израда купатила и постављање ламината породичне куће 
Зулфикари Ервин, село Љубовиште, Гора 

  

УКУПНО   

      
 

 

 
                 Датум: ____________                                                           Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
                                                                                         М.П.                            _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
ПОНУЂАЧА _________________________________________________ у поступку доделе 
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уговора у јавној набавци радова на изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално 
угрожених породицана територији општине Гора, број: 103/2020 М. 

 

 

Врста трошка 

Учешће у укупној 
цени, без ПДВ 

(у динарима) 

Учешће у укупној цени 
без ПДВ 

(у %) 

1 2 3 

Радна снага   

Остали трошкови   

   

   

   

   

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)   

 
 
 
                 Датум: ____________                                                               Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                         М.П.                            _________________________ 
                                                                                           
Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у 
реализацији набавке. 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. 
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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У складу са чланом 138. Закона, понуђач 
_______________________________________________ [навести назив понуђача], доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку радова на изградњи и 
адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора, 
број: 103/2020 М, 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 ЗА 
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. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Напомена: достављање овог обрасца је обавезно. 
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X   ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРУМА ЗА КВАЛИТЕТАН ИЗБОР 
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА; 
 
Образац је дат на крају конкурсне докумантације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI   МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 
Закључен дана ______________  у Звечану између: 
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1. Општине Звечан са седиштем у Звечану, у улици Краља Милутина бр.5, кога заступа 

председник привременог органа Иван Тодосијевић (у даљем тексту: Наручилац) и 
2. _______________________________ из _____________________, улица 

_______________________________ бр. _____________________, матични број: 
____________________ ПИБ: ________________________ (у даљем тексту: извођач), 
кога заступа _________________________________________________________. 

 
 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 

       2.  ___________________________________ из _________________________, улица 
_______________________________, мат. бр.____________________ ПИБ: __________________  
који заједнички наступа са  ___________________________________ из 
_____________________ ул. __________________________ бр .________  матични број 
______________________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту: извођач), кога заступа 
_______________________________. 
Уговорне  стране  констатују:  
 
  - да је Наручиоц Привремени орган општине Звечан доноз Одлуку о спровођењу 
поступка јавне набавке број 016-1/1426 од 25.11.2020. године  и наручилац Привремени орган 
општине Звечан на основу Одлукe канцеларије за Косово и Метохију 261 број 360-01-
00035/2020-04 од 25.06.2020.године и Одлуке привременог органа општине Гора број 553-
48/20-1 од 10.08.2020. године, објавио јавни позив за јавну набавку радова на изградњи и 
адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора, 
ЈН број 102/2020 М, на порталу јавних набавки дана 27.11.2020. године.  
 - да је Извођач радова доставио понуду број (биће преузето из понуде), која у 
потпуности одговара прегледу релација из конкурсне документације, налази се у прилогу 
уговора и саставни је део уговора; 
 - да Наручилац на основу понуде Извођач радова и одлуке о додели уговора број 
(попуњава Наручилац) закључује уговор са Извођач радова о јавној набавци радова на 
изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији 
општине Гора. 

 
Предмет уговора 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка радова - набавку радова на изградњи и адаптацији грађевинких 
објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора, број: 103/2020 М, на 
основу одлуке Канцеларије за Косово и Метохију 261 број 360-01-00035/2020-04 од 
25.06.2020.године и Одлуке привременог органа општине Гора број 553-48/20-1 од 10.08.2020. 
године. Шифра из општег речника набавке: Назив и ознака из општег речника набавке: 
45211300-2 – Радови на изградњи кућа и Понуди извођача број: ____________ од 
_______________, а исказани су у техничкој спецификацији – предрачуну радова. 

    
 
ЦЕНА 

       
Члан 2. 



Набавка радова на изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора број 103/2020 М 
Страна 30 од 41 

 

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у укупном износу од 
___________________ динара без пореза на додату вредност. 

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији 
предметне набавке. 

Уговорена појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога. 
 

 
      Члан 3. 

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Извођачу платити:____%, 
односно__________ динара на име аванса, а остатак по испостављеним привременим 
ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у 
року од  _________  дана од дана испостављања фактуре по  пријему оверене ситуације на 
текући рачун број  ________________________ код __________________ банке. 
Окончана ситуација мора износити минимум 5% од уговорене вредности. 
 
 

Члан следећи 
(уколико понуђач наступа са подизвођачем) 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора 
___________________________________________________________ поверио подизвођачу 
________________________________________________________ ПИБ: _________________, 
МАТИЧНИ БРОЈ _______________________,  а која чини __________________  од укупно 
уговорене вредности . 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора 
________________________________________________ поверио подизвођачу 
____________________________________________________________________ 
ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 
_________________ од укупно уговорене вредности . 
За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам извршио 
делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 
 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

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 предао Извођачу инвестиционо техничку документацију, укључујући 
главни пројекат оверен од стране надлежног органа,  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу грађевинску дозволу и несметан прилаз 
градилишту,  

- да је Извођач доставио оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
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Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 5. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, 
-  у случају елементарних непогода и дејства више силе. 

 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом 
да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) 
прелази обим радова који су предмет овог уговора 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од 
сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе 
постигну писмени споразум. 
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока 
због околности које су настале у време доцње. 
 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 
 

Члан 6. 
Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће 
извршити пре уградње истих. 
Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о 
примопредаји . 
Извођач је обавезан да: 

 свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а 
грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова. 

  пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном 
органу 

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

 обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду 
комисије за технички преглед у остављеном року 

 отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном 
року 
 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 
придржава Главног пројекта и Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих законских и 
техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара, запошљавању и 
условима рада норматива и стандарда. 
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
Члан 7. 

Понуђач се обавезује да преда наручиоцу, при потписивању уговора, средство 
финансијског обезбеђења добро извршење посла, и то бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
прописно оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење за добро извршење посла, са 
клаузулама безусловна и платива на први позив и без права на приговор у висини од 10 % од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 
дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице мора се продужити. 

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и датом понудом. 
 
 

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 8. 
Гарантни рок за извршене радове износи _______________ година од дана потписивања 

записника о примопредаји радова. 
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком 

ориналног произвођача  и тече од  дана примопредаје радова. 
Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта  записнички преда 

наручиоцу све гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање. 
 

Члан 9. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или 

корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени 
квалитет изведених радова  и уграђених материјала 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 по пријему 
писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву 
наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на 
терет извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, наручилац има право 
да од извођача тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете. 

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси 
одговорност. 
 

Члан следећи 
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(АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА / ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 
Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не 

испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу  сву претрпљену штету која услед тога настане. 
На основу закљученог Уговора _________________ од _____________ године, ради 
учешћа у поступку јавне набавке радова на изградњи и адаптацији грађевинких објеката 
социјално угрожених породицана територији општине Гора, број: 103/2020 М, између  
___________________________ из ___________________________________,   ул 
_____________________________________________________, бр. ________,  из 
_________________________________________________________________,            ул  
_________________________________________________, бр.____________,  из 
_________________________________________________________________, ул 
______________________, бр.______,  Споразумне стране су се сагласиле да у предметној 
јавној набавци наступа фирма  ______________________________      из 
__________________________________, ул ___________________________, бр. 
________; и буде носилац и гарант извршења посла. 

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор 
________________________________ из  ___________________, ул _____________________ бр. 
___________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне 
јавне набавке. 
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог 
посла. 
Споразум о заједничкој сарадњи бр.___________________ је саставни део овог уговора. 
 
 

Остале обавезе наручиоца и извођача 
Члан 10. 

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање 
послова надзора предмета набавке.  
Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до примопредаје, благовремено 
предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних 
објеката - просторија.  
Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења 
или уништења до примопредаје наручиоцу. 
Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога 
претрпи штету, дужан је да му исту надокнади. 
Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као 
последица извођења радова. 
 

 
Примопредаја изведених радова 

 
Члан 11. 
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Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року 
завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед, најкасније 10 
дана пре завршетка свих радова . 

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених 
радова и достави га наручиоцу 7 дана по завршетку свих радова. 

 
Члан 12. 

Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по 
свим захтевима е комисије. 

Уколико комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на 
изведене радове, извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија. 

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, наручилац и 
извођач ће без одлагања, а најкасије у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном 
обрачуну изведених радова. Комисију за примопредају и коначни обрачун формира наручилац. 
Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорених 
страна, уз учешће надзорног органа и одговорног лица на градилишту. 

 
Члан 13. 

Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________. 
 

Уговорна казна 
Члан 14. 

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора 
дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно 
уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности 
уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем рачуна. 

 
Раскид уговора 

Члан 15. 
                  Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

 Ако извођач не започне радове најкасније до 15 дана од дана увођења у посао; 
 Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење 

радова; 
 Ако извођач радове изводи не квалитетно; 
 Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа; 
 Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по 

истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада; 
 Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за повраћај аванса и 

добро извршење посла. 
У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује 
другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у 
наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између 
цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 
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Члан 16. 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са 
отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид 
уговора. 
 

Члан 17. 
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна 

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

Члан 18. 
У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до 
дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 
Завршне одредбе 

 
Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 
планирању и изградњи. 
 

Члан 20. 
У случају спора надлежан је стварно и месно надлежан суд. 

 
Члан 21. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац задржава 2 
(два) примерка, а  Извођач 2 (два) примерка. 

 
      ЗА НАРУЧИОЦА  
                                                                                                      ЗА ИЗВОЂАЧА 
__________________      ___________________ 
                                                                                                             -попуњава извођач 
Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Модел уговора (сваку страну) понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
 
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 
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XII-1.  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ УЗ МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ 
ПОНУДЕ 

 
На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. 
лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, 
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (Сл.гласник РС бр. 
57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014), 
ДУЖНИК:            (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 
М.Б.:   
ПИБ:   
ТЕКУЋИ РАЧУН:   
 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице  
 
КОРИСНИК: Општина Звечан, Привремени орган општине, 38227 Звечан, ул. Краља Милутина бб (у 
даљем тексту: Поверилац)  
 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од __________ 
(_______________________________ динара), за озбиљност понуде у поступку јавну набавку радова 
на изградњи и адаптацији грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији 
општине Гора, број: 103/2020 М, назив и ознака из општег речника набавке: 45211300-2 – 
Радови на изградњи кућа,  са роком важности који је за 30 дана од дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ 
(_________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу 
са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 
____________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца 
менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца општине Звечан, Привремени орган 
општине, из Звечана ул. Краља Милутина бб. 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, 
као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или 
нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________ (унети име и презиме овлашћеног 
лица). 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
                                    Издавалац менице 
                        _____________________    ______________________________ 
                               (место и датум)     (печат и потпис овлашћеног лица) 

М.П. 
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XII-2.  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ УЗ МЕНИЦУ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. 
лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, 
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (Сл.гласник РС бр. 
57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014), 
ДУЖНИК:            (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 
М.Б.:   
ПИБ:   
ТЕКУЋИ РАЧУН:   
 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице  
 
КОРИСНИК: Општина Звечан, Привремени орган општине, 38227 Звечан, ул. Краља Милутина бб (у 
даљем тексту: Поверилац)  
 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од __________ 
(_______________________________ динара), за добро извршење посла за партију _____ 
_________________________________________________________________________________________
_ (унети број и назив партије/а), у поступку јавне набавке радова на изградњи и адаптацији 
грађевинких објеката социјално угрожених породицана територији општине Гора, број: 
103/2020 М, назив и ознака из општег речника набавке: 45211300-2 – Радови на изградњи кућа, 
са роком важности који је за 30 дана од дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ 
(_________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу 
са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 
____________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца 
менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца општине Звечан, Привремени орган 
општине, из Звечана ул. Краља Милутина бб. 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, 
као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или 
нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________ (унети име и презиме овлашћеног 
лица). 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
                                    Издавалац менице 
                        _____________________    ______________________________ 
                               (место и датум)     (печат и потпис овлашћеног лица) 

М.П. 
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XIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
13.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на 
српском језику. Наручилац води поступак на српском језику, а понуђачи су дужни да 
пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне према приложеним упутствима 
читко, штампаним словима на српском језику и доставе их уз своју понуду. 
 
13.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи: 
 
1) Образац понуде садржи податке о понуђачу који попуњава оверава и потписује понуђач. 
Податке датог обрасца и уношењем свих тражених података о подизвођач/у/има; остале 
податке из обрасца понуде, попунити обавезно на за то предвиђеним местима (Мора бити 
попуњен и достављен образац Предрачун радова са рекапитулацијом без ПДВ-а). 
2) Модел уговора (Прилог XI обрасци 11.1., ове Конкурсне документације) овлашћено лице 
понуђача је дужно да попуни модел уговора на за то предвиђеним местима, овери печатом и 
потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
3) Образац структуре понуђене цене (Прилог VIII. ове Конкурсне документације) попуњава, 
оверава и потписује понуђач на за то предвиђеним местима у складу са датом напоменом. 
4) Образац трошкова припреме понуде (Прилог IX. ове Конкурсне документације) попуњава, 
оверава и потписује понуђач на за то предвиђеним местима у складу са датом напоменом. 
5) Образац изјава о испуњености критеријума за квалитетан избор привредног субјекта 
(Прилог X. ове Конкурсне документације) попуњава, оверава и потписује понуђач на за то 
предвиђеним месту. 
6) Образац менично писмо – овлашћење уз меницу за добро извршење посла (Прилог XII. 
ове Конкурсне документације) попуњава, оверава и потписује понуђач на за то предвиђеним 
месту. 
7) Понуђач је дужан да достави доказе за: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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; 

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; 

4. Пословни капацитет Вредност извршених радова које су предмет јавне набавке (радови 
на изградњи кућа) у 2017, 2018. и 2019. години минимум – 2.500.000,00 динара. 

5. Кадровски капацитет да у радном односу (у складу са законом који регулише област 
радних односа) у тренутку објављивања позива за подношење понуда, има најмање 5 
запослених и:  

 Најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера: 
са  лицемцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискограње и 
хидрогардње..  
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13.3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда мора у целости бити сачињена у складу са Законом, Конкурсном документацијом и 
Позивом наручиоца за подношење понуда. 
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак 
јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове уколико их је наручилац тражио, односно трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи – текста, 
уношењу цифара или заокруживању понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити 
на начин тако што ће погрешно написане речи – текст, цифру или зокружену опцију 
прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела понуде 
ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом. 
 
13.4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 
Понуде се достављају у електронски на порталу Канцеларије за јавне набавке.  
Документацију коју понуђачи треба да предају у оригиналу или копији (средства финасијког 
обезбеђења и докаѕи за пословни, кадровски и финасијски капацитет) непосредно преко 
писарнице Општинске управе општине општине Звечан, непосредно или путем поште на 
адресу: Општинске управе општине општине Звечан, улица Краља Милутина број 5, 38227 
Звечан.  
Благовремене ће се сматрати све понуде које су достављене на порталу најкасније до 
12:00 часова, дана 07. Децембра 2020. године, без обзира на начин доставе. 
Преговарчи поступак че се обавити понуда је истог дана 07. Децембра у 13:00 часова у 
пословним просторијама наручиоца. 
 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
 
13.5. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може да измени и допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда. Измене и допуне Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на 
сајту општине Звечан без одлагања и накнаде. По истеку рока за подношење понуда, наручилац 
нe може да измени и допуни Конкурсну документацију. 
Уколико наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда за 
сразмеран број дана. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавиће на Порталу 
јавних набавки и на сајту општине Звечан. 
Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које замењују, 
с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се Конкурсна документација 
допуњује бити обележена новим бројевима са напоменом у допису наручиоца уз који се допуна 
доставља о укупном броју страна Конкурсне документације. Стране које садрже извршене 
измене прилажу се Конкурсној документацији уместо страна које се замењују, а уколико се 
врши допуна Конкурсне документације нове стране се додају према упуствунаручиоца које ће 
навести у допису. 
Све измене или допуне Конкурсне документације објављене на овај начин и у наведеном року 
чине саставни део Конкурсне документације. 
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13. 6. ПАРТИЈЕ 
Овај поступак јавне набавке није обликован по партијама. 
 
13.7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
 
13.8- ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Радови 
Радови која су предмет ове јавне набавке - набавке радова изградња кућа мора у свим 
аспектима одговарати захтевима Наручиоца прописаних овом Конкурсном документацијом и 
Техничком спецификацијом Наручиоца, нормативима и стандардима за ову врсту посла и 
правилима струке. 
 
13.9. ВАЛУТА И ЦЕНА 
Цена у понуди понуђача је фиксна, не може се мењати за време трајања уговора и мора бити 
исказана искључиво у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,  
Јединичне цене дате у понуди понуђача су непроменљиве за време трајања уговора. 
Цене се у Обрасцу понуде изражавају у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима 
сагласно захтевима из Обрасца понуде, Обрасца структуре  цене и Техничке спецификације ове 
Конкурсне документације у коју су урачунати и сви пратећи и зависни трошкови понуђача 
(трошкови радне снаге  и остале трошкове) које Понуђач има у вези вршења услуге предметне 
јавне набавке. 
 
13.10. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
Плаћање је динарско на пословни рачун изабраног понуђача, након пријема неспорне, исправне 
и оверене привремене ситуације у складу са овереним ситуација према уговору о извођењу 
рардова. 
Плаћање ће се извршити на рачун Пружаоца услуге након верифијкације привремене ситуације. 
Рок плаћања (не може бити краћи од 8 нити дужи од 30 дана од дана пријема исправно испостављене 
ситуације).  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде наручилац може да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рок важности понуде. Уколико понуђач прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
13.11. РОК ИЗВРШЕЊАУСЛУГЕ: 
Рок извршења услуге грађевинског надзора исти је као и рок за завршетак грађевиских радова. . 
 
13.12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да приликом закључења 
уговора достави: 
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то потписану и оверену бланко 
соло меницу, са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне 
вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је за 30 дана од дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује 
да достави потврду о регистрацији менице од стране пословне банке, ОП образац и копију 
картона депонованих потписа. 
Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, плативи на 
први позив и без права на приговор. 
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Наручилац ће уновчити менице уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци или уколико се уговор раскине из разлога који стоје на страни 
Пружаоца услуга. 
- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то потписану и оверену 
бланко соло меницу, са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 
10% укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности  до 30 (тридесетог) јуна 2021. 
године. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о 
регистрацији менице од стране пословне банке, ОП образац и копију картона депонованих 
потписа. 
Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, плативи на 
први позив и без права на приговор. 
Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави напред наведено средство 
финансијског обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са њим. 
Наручилац ће уновчити менице уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци или уколико се уговор раскине из разлога који стоје на страни 
Пружаоца услуге или уколико изабрани понуђач не отклони пријављене недостатке и 
рекламације на квалитет услуге. 
 
13.14. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се преко Портала јавних 
набавки. Може се поднети у току целог поступка јавне набавке, а после доношења Одлуке о 
додели уговора у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на 
Порталу ЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, 
утврђену чланом 225. Закона о јавним набавкама, на рачун број: 840-30678845-06, шифра 
плаћања: 153, позив на број (у зависности од седишта општине), сврха: Републичка 
административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна набавка у 
питању (ЈН број 101/2020) и доказ о извршеној уплати достави наручиоцу у прилогу Захтева за 
заштиту права. 
Копију Захтева за заштиту права подносилац доставља се преко Портала јавних набавки. 
 

 

 

  


