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ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Назив: Општа болница ''др Алекса Савић'' 
Адреса: Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље 
Електронска адреса: office@bolnicaprokuplje.com 
Званични сајт: www.bolnicaprokuplje.com  
Тел :  027/321-087 
Faks: 027/324-762 

 
Матични број:  

1 7 8 2 5 7 5 5 

Регистарски број:  

2 8 4 0 1 3 5 1 4 5 

Евиденција у систему ПДВ-а:  

5 8 4 5 7 2 3 4 0 

Шифра делатности:  

8 6 1 0 

Порески идентификациони број:  

1 0 7 4 4 2 9 9 1 
 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка радова у поступку мале вредности  - Промена кровног 
покривача на објекту гинекологије. 
 
 
Број јавне набавке: 37/2018 
 
Ознака из општег речника набавке:  
45260000 – радови на крову и други посебни грађевински и занатски радови 
 
 
Лица за контакт:   

- Горан Милојковић – начелник техничке службе 
- Ивана Милошевић  – шеф одсека комерцијале 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора:   

- др Сњежана Арсић - директор 
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ПРИЛОГ 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет набавке: Јавна набавка добара у поступку мале вредности  - Промена кровног покривача на објекту 
гинекологије. 
 
 
Број јавне набавке:  37/2018 
 
Ознака из општег речника набавке:  
45260000 – радови на крову и други посебни грађевински и занатски радови 
 
 
Остали подаци о јавној набавци 

1) Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних 
набавки интернет страници наручиоца: 05.04.2018. 

2) Рок за подношење понуда: 17.04.2018. године до 11.15 часова 
3) Јавно отварање понуда ће се обавити 17.04.2018. године у 11.30 часова у просторијама Опште 

болнице “др Алекса Савић“, Прокупље, улица Пасјачка 2. 
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ПРИЛОГ БР. 3 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
За промену кровног покривача на објекту Гинекологије у Општој болници ''др Алекса Савић'' Прокупље 
потребно је извести следеће радове: 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
Напомена: Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно 
и квалитетно а у свему према: техничком опису и описима у  овоm предмеру, важећим техничким условима за 
извођење грађевинских и занатских радова, стандардима и упутствима  надзорног органа, уколико у дотичној 
позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са важећим 
нормативима и правилима струке. Понуђачи су у обавези да изврше  увид у постојеће стање објекта на ком ће 
се изводити планирани радови, како би поднели адекватну понуду. 
 

Р.Бр. Опис позиције Ј.Мере Количина 

I КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

1 Демонтажа постојећег кровног покривача од валовитог салонита, спуштање и 
лагеровање на плацу инвеститора 

м2 1.100 

2 Демонтажа постојећих дотрајалих штафни са спуштањем и одлагањем у двотишту м2 1.100 

3 Прерада постојеће кровне конструкције подизањем кровне равни како би се лежећи 
олуци избацили изван објекта и замена постојеће оштећене кровне грађе новом 
сувом чамовом грађом димензије постојеће као и настављање свих рогова за 50 цм. 
Плаћа се по м2 кровне конструкције рачунајући на додатак грађе до 20 % 

м2 1.100 

4 Набавка и постављање нових чамових штафни за покривање ТР лимом према 
статичком прорачуну Плаћа се по м1 димензије 5/8 цм 

м1 1.000 

5 Израда потпуно новр кровне конструкције избад лифта у степеништа уместо равног 
крова од суве чамове грађе. Плаћа се по м2 

м2 50 

6 Покривање крова челичним пластифицираним лимом ТР 35/200 д=0,6 мм. Плаћа се 
по м2 покривеног крова 

м2 1.200 

7 Набавка и постављање снегобрана од пластифицираног лима у три реда са 
хоризонталним смицањем. Плаћа се по м1 

м1 230 

8 Набавка и постављање слемењака од пластифицираног лима у боји покривача. 
Плаћа се по м1 

м1 100 

II ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

1 Демонтажа постојећих хоризонталних и вертикалних олука опшива атика и увала са 
спуштањем и лагеровањем у дворишту. Плаћа се по м1 

м1 350 

2 Израда и постављање хоризонталних висећих правоуга-оних олука РШ 50 од 
пластифицираног лима у боји покри-вача. Плаћа се по м1 олука са одговарајућим 
држа-чима од пластифицираног флаха 30x5 мм 

м1 170 

3 Израда и постављање вертикалних правоугаоних олука РШ 50 од пластифицираног 
лима у боји покривача. Плаћа се по м1 олука са одговарајућим држачима од 
пластифи-цираног флаха 30x5 мм 

м1 120 

4 Израда и постављање уводног поцинкованог лима ширине 5 цм између ТР лима и 
олука. Плаћа се по м1 

м1 140 

III РАЗНИ РАДОВИ   

1 Израда громобранске инсталације поцинкованом тра-ком 30x4 мм са одговарајућим 
укрсним комадима и потпорама. Постојеће кровне одводе користити а недостајући 
материјал мора да уђе у цену. Громобран мора да буде испитан и са одговарајућим 
мерењима од овлашћене организације. Плаћа се паушално по м2 крова 

м2 1.200 

2 Израда термоизолације крова са стране тавана у равни кровне конструкције 
каменом вуном д=10 цм у двостраној фолији. Плаћа се по м2 развијене површине 
крова комплет рад и сав потребан материјал 

м2 1.100 
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ПРИЛОГ БР. 4 - ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ 

СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА 
 
 

Није саставни део ове документације 
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ПРИЛОГ БР. 5 - УСЛОВИ  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ    УСЛОВА  
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ   
 

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. Закона. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 
овлашћење за потписивање. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал 
или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавции да је документује на прописани начин 
 

2. Додатни услови: 
 

1. Да у последње три године није био у блокади  
    Доказ:  Понуђач доставља извештај о бонитету АПР-а или потврда НБС 

 
2. Да је понуђач у претходне три обрачунске године остварио приход од радова који су предмет понуде у 
    вредности најмање 25.000.000,00 дин 
    Доказ:  Понуђач доставља фотокопије окончаних ситуација 
 
3. Да на дан објављивања ЈН бр.37/18 у радном односу има најмање 10 извршилаца  и најмање  
    једног инжењера са лиценцом ИКС-а бр 410,411, 412, или 417 
    Доказ:  Понуђач доставља фотокопије уговора о раду, М-А образац, као и потврду о важењу лиценце за  
   инжењера 
 
4. Да понуђач поседује следећу опрему: Кран носивости 500 кг на висини од 15 м и атестирану фасадну скелу  
    1000 м2, 1 камион минималне корисне носивости 5 т и 1 камион укупне носивости максимум 3,5 т 
    Доказ:  Понуђач доставља оверену пописну листу на дан 31.12.2017. или рачун за новонабављену опрему, 
    фотокопије саобраћајних дозвола и важеће полисе осигурања за возила.     
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ПРИЛОГ БР. 6 -    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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.....................................................................[навести предмет јавне набавке]број......................[навести 
редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нисуосуђивани 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 сапрописима Републике 
Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 
 
 
   
Понуђач:____________________________                М.П.             Потпис овлашћеног лица понуђача: 
  ______________________________  
У __________________,______________2018.год. 

 
 

Напомена:   Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеноглица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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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...........................[навести предмет јавне набавке]број......................[навести редни број јавне набавкe], 
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) Подизвођачи његов законски заступник нисуосуђивани 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.                      _____________________   
 
                                  

Напомена:   Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од  
         стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ПРИЛОГ БР. 7 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/2012,14/2015 и 68/2015) а у вези са чланом 8. Упутства понуђачима како да сачине понуду Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. 
Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и 
начину спровођења поступка јавне набавке.  
Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној 
документацији. 
Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у конкурсној 
документацији или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације представља ризик за 
понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде. 
 

13. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА  
1.1. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском. 

      1.2. Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на језику који је 
назначио у конкурсној документацији. 
      1.3. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3 Закона о јавним 
набавкама. 

 
2.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 
2.1. Понуђач понуду подноси непосредно, путем поште. Ако се понуда подноси непосредно, доставља се Наручиоцу 
потврда о пријему понуде. 
2.2.  Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено. 
2.3.  Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, Наручилац не преузима 
никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.  
2.4.  На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде 
враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.  
2.5.   Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком: 

„ПОНУДА ЗА - Број, назив Јавне набавке и врста поступка за коју се понуда подноси - НЕ ОТВАРАТИ„ 
препорученом пошиљком или лично на адресу: 

ОБ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Пасјачка број 2, 18400 Прокупље 

3.  ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована у више  партија. 
 

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, Општа болница „др Алекса Савић“ Прокупље, Пасјачка 2, 

Прокупље (Служба за јавне набавке)  са назнаком: 
„„Измена понуде за јавну набавку добара – Промена кровног покривача на објекту Гинекологије, ЈН бр. 
37/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Промена кровног покривача на објекту Гинекологије, ЈН бр. 
37/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 
Опозив понуде за јавну набавку добара – Промена кровног покривача на објекту Гинекологије, ЈН бр. 
37/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Промена кровног покривача на објекту 
Гинекологије, ЈН бр. 37/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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6. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПОНУДЕ 
6.1.  Понуђач може да поднесе само једну понуду . 
6.2.  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. 
6.3. Понуђач је дужан да понуди све ставке по спецификацији. 
6.4.    Понуда са варијантама неће се узимати у разматрање. 
6.5.   Рок важења понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда. 
6.6. Наручилац ће одбити понуду ако:  
1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
4)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 
могуће упоредити је са другим понудама.  
6.7. Наручилац може одбити понуду уколико је понуђена неуобичајено ниска цена. 
 
7. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
7.1. Ако Наручилац у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију без одлагања 
ће измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   
7.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу року за подношење рока.  
7.3. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
 
8 УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
8.1.  Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да у обрасцу понуде 
наведе назив подизвођача, наведе 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. 
8.2.  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави Изјаву о испуњености услова у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова, као и додатне услове . 
8.3.    Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
8.4.  Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
8.5.  У случају из претходног става наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако 
потраживање није доспело. 
8.6. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац 
ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом  уговора  наручилац претрпео 
знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
8.7.  Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни 
подизвођача  након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагаласност наручиоца.  
8.8.  Понуду може поднети група понуђача.  
8.9.  Понуђач је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави Изјаву о испуњености услова Изјаву 
о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова, а додатне услове испуњавају 
заједно. 
8.10.  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  
2)  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 
8.11.  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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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. 
Плаћање се врши на следећи начин :  
- авансном уплатом (50%) на рачун понуђача,  
- 50% по окончаној ситуацији,  
a по добијању средстава од стране Министарства здравља РС. 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
9.2. Захтев у погледу крајњег рока за завршетак радова 
Министарство здравља РС је обавештењем којим су одобрена средства за расписану јавну набавку као крајњи 
рок за завршетак свих радова дало 30.06.2018.године.   
 
10.   ЦЕНА И ВАЛУТА  
10.1   Вредности се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност са урачунатим попустом уколико га понуђач искаже у 
понуди. 
10.2.  Ако понуђена цена укључује и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
11.  ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  
11.1.  Понуђач је дужан да приликом подношења понуде наручиоцу достави неопозиву и безусловну 
финансијску гаранцију за повраћај авансног плаћања – Меницу и менично писмо - овлашћење на износ од 
50% од вредности уговора без ПДВ-а. Меница и менично писмо – овлашћење морају бити оверени печатом и 
потписани од стране одговорног лица понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и 
овлашћења НБС и да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Уз бланко 
соло меницу доставити фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
11.2.     Понуђач је дужан да уз уговор наручиоцу достави Меницу и менично писмо - овлашћење на вредност 
од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла као средство обезбеђења за добро извршење посла. 
Меница и менично писмо – овлашћење морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица 
понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС и да важи најмање 30 дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Уз бланко соло меницу доставити фотокопију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. 
12.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ    
12.1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације  или 
појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  
12.2. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље 
одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
12.3. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија 
писаним путем, односно путем поште, електорнске поште или факсом.  
12.4. Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије.  
13.  ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
13.1. Наручилац има право да након отварања затражи додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може и да врши контролу (увид) код понуђача односно 
његовог подизвођача у складу са чл. 93  Закона о јавним набавкама. 
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13.2. Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику. 
13.3. Понуђач је дужан да поступи по писаном акту наручиоца и достави тражене податке на начин на који то 
наручилац у писаном акту захтева. 
13.4. Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног акта наручиоца његова понуда ће се одбити као 
неприхватљива. 
13.5.  Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда  
13.6. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је једнична цена. 
13.7. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
13.8. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. Закона о јавним 
набавкама. 
13.9. Наручилац неће признати било какве исправке текста који понуђач уноси у рубрике које је дужан да 
попуни, уколико нису потписане и оверене печатом од стране одговорног лица понуђача.  
 
14.  ВРСТА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
14.1 Утврђује се врста критеријума за избор најповољније понуде за јавну набавку добара, и то: 

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
14.3 У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену: 
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће се дати понуђачу са понуђеним 
краћим роком извођења радова. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, исти понуђени рок за 
извођење радова, предност ће дати понуђачу са понуђеним дужим гарантним роком на изведене радове. 
 
15. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ   
15.1.    Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује прописе који произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине о чему доставља Изјаву. 
16.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА         
16.1.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно подносилац пријаве, кандидат , односно 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора,односно оквирног споразума у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).  
16.2. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, 
јавни правобранилац и грађански надзорник. 
16.3. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисија. 
16.4. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако овим Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
16.5. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 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. овог 
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
16.6. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда,а након истека рока из члана 149. став 3.,сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда. У случају подношења захтева за заштиту права наручилац не 
може донети одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлука о признавању 
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења 
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 
3. овог закона. 
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16.7. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из става 1. овог 
члана пре доношења одлуке оо поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца 
у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду 
или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, акоја мора бити образложена. 
Републичка комисија, на предлог наручиоца може дозволити наручиоцу да предузме активности из става 1. 
овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности у 
поступку јавне набавке ,односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике 
Србије. 
16.8. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог 
закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке у поднетом захтеву за 
заштиту права, осим ако су испуњени услови из ст.2. и 3. овог члана и ако наручилац или Републичка комисија 
на предлог наручиоца не одлучи другачије,  
16.9. Ако наручилац сматра да постоје услови из става 3. овог члана, дужан је да одмах по пријему, без 
предходне провере, захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке достави 
Републичкој комисији са образложеним предлогом за доношење одлуке Републичке комисије. 
16.10. Ако су утврдили да су испуњени услови,Републичка комисија доноси решење којим усваја предлог 
наручиоца из става 5.овог члана у року од пет дана од дана пријема предлога и комплетне документације. 
16.11.  Одлуку из става 2. овог члана ,наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
16.12. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 
права, при чему је дужан да у обавештењу оо поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље 
активности у поступку јавне набавке. 
16.13. Одредбе овог закона сходно се примењују и на оквирни споразум. 
16.14. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,рок за подношење захтева за заштиту права је десет 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале 
вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог 
закона. 
16.15. 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, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
16.16. 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 је могао знати приликом подношења предходног захтева. 
16.17. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које 
садржи податке из Прилога 3Љ. 
16.18. Таксе и трошкови поступка - Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од: 
1) 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда; 
2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000 000,00 динара; 
3) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процења вредност 
већа од 120.000 000,00 динара; 
4) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000 000,00 динара; 
5) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених 
вредности свих оспорених партија није већи од 120.000 000,00 динара, уколико је набавка обликована по 
партијама; 
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке , односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор,ако се 
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000 000,00 динара; 
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7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000 000,00 динара. 
16.19. Број жиро рачуна повериоца -примаоца: 840-30678845-06 шифра плаћања налогом за пренос 
(253):шира плаћања налогом за уплату (153), позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: ЗЗП;назив 
наручиоца,број или ознака јавне набавке,поверилац-прималац: Буџет Републике Србије. 
 
17.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
17.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.  
17.2. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на званичном сајту наручиоца. 
17.3.  Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.  
17.4. Уговор о јавној набавци биће достављен потписан понуђачу који је изабран у року од 8 дана од протека 
рока за подношење захтева за заштиту права.  
17.5.  Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи.  
17.6. У случају потребе примене методологије доделе пондера наручилац ће поново извршити стручну оцену 
понуда и донети одлуку о додели уговора.  
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ПРИЛОГ 8 – ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  СА  ОБРАСЦЕМ  СТРУКТУРЕ  ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ  И  УПУТСТВОМ 

     КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 
 

Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:.................................................................................................................. 
 
Адреса понуђача (укључујући и општину којој припада):...................................................... 
 
............................................................................................................................................ 
 
Матични број понуђача:....................................................................................................... 
 
Порески идентификациони број:.......................................................................................... 
 
Особа за контакт:................................................................................................................. 
 
Име и презиме директора:.................................................................................................... 
 
Електронска адреса понуђача:............................................................................................. 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................................. 
 
Банка понуђача:................................................................................................................... 
 
Број текућег рачуна............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17/35 

 
 
 
ПРИЛОГ  8/1  –  УПУСТВО 
 
  
НАПОМЕНА:  
1. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени.  
2.  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити и  потписати образац понуде. 

 
 
 
 
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
Понуђач попуњава тако што уноси тражене податке и потписује. 
 
Понуђач уписује % ПДВ-а, цену по јединици мере без ПДВ-а и са ПДВ-ом, укупну вредност без ПДВ-а и са ПДВ-
ом, за партије за које подноси понуду, као и све остале услове везане за понуду. 
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ПРИЛОГ 8/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

ПРОМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ ГИНЕКОЛОГИЈЕ 
У ОБ '' ДР АЛЕКСА САВИЋ ПРОКУПЉЕ'' 

 
 

Р.бр. Опис позиције Ј.Мере Количина % ПДВ-а Цена по 
ј.м. без 
ПДВ-а 

Цена по 
ј.м. са 

ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

 
I 

 
КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

 

       

1 Демонтажа постојећег 
кровног покривача од 
валовитог салонита, 
спуштање и лагеровање 
на плацу инвеститора 

м2 1.100 

     

2 Демонтажа постојећих 
дотрајалих штафни са 
спуштањем и одлагањем 
у двотишту 

м2 1.100 

     

3 Прерада постојеће кровне 
конструкције подизањем 
кровне равни како би се 
лежећи олуци избацили 
изван објекта и замена 
постојеће оштећене 
кровне грађе новом сувом 
чамовом грађом 
димензије постојеће као и 
настављање свих рогова 
за 50 цм. Плаћа се по м2 
кровне конструкције 
рачунајући на додатак 
грађе до 20 % 

м2 1.100 

     

4 Набавка и постављање 
нових чамових штафни за 
покривање ТР лимом 
према статичком 
прорачуну Плаћа се по м1 
димензије 5/8 цм 

м1 1.000 

     

5 Израда потпуно новр 
кровне конструкције избад 
лифта у степеништа 
уместо равног крова од 
суве чамове грађе. Плаћа 
се по м2 

м2 50 

     

6 Покривање крова 
челичним 
пластифицираним лимом 
ТР 35/200 д=0,6 мм. 
Плаћа се по м2 
покривеног крова 

м2 1.200 

     

7 Набавка и постављање 
снегобрана од 
пластифицираног лима у 
три реда са 
хоризонталним 
смицањем. Плаћа се по 
м1 

м1 230 
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8 Набавка и постављање 
слемењака од 
пластифицираног лима у 
боји покривача. Плаћа се 
по м1 

м1 100 

     

  
СВЕГА - КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

  

 
II 

 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 

       

1 Демонтажа постојећих 
хоризонталних и 
вертикалних олука 
опшива атика и увала са 
спуштањем и 
лагеровањем у дворишту. 
Плаћа се по м1 

м1 350 

     

2 Израда и постављање 
хоризонталних висећих 
правоуга-оних олука РШ 
50 од пластифицираног 
лима у боји покри-вача. 
Плаћа се по м1 олука са 
одговарајућим држа-чима 
од пластифицираног 
флаха 30x5 мм 

м1 170 

     

3 Израда и постављање 
вертикалних 
правоугаоних олука РШ 
50 од пластифицираног 
лима у боји покривача. 
Плаћа се по м1 олука са 
одговарајућим држачима 
од пластифи-цираног 
флаха 30x5 мм 

м1 120 

     

4 Израда и постављање 
уводног поцинкованог 
лима ширине 5 цм између 
ТР лима и олука. Плаћа 
се по м1 

м1 140 

     

  
СВЕГА – ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

  

 
III 

 
РАЗНИ РАДОВИ 

 

       

1 Израда громобранске 
инсталације 
поцинкованом тра-ком 
30x4 мм са одговарајућим 
укрсним комадима и 
потпорама. Постојеће 
кровне одводе користити 
а недостајући материјал 
мора да уђе у цену. 
Громобран мора да буде 
испитан и са 
одговарајућим мерењима 
од овлашћене 
организације. Плаћа се 
паушално по м2 крова 

м2 1.200 
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2 Израда термоизолације 
крова са стране тавана у 
равни кровне конструкције 
каменом вуном д=10 цм у 
двостраној фолији. Плаћа 
се по м2 развијене 
површине крова комплет 
рад и сав потребан 
материјал 

м2 1.100 

     

  
СВЕГА – РАЗНИ РАДОВИ 

  

  
УКУПНО РАДОВИ (I+II+III) 

  

  
 

  

 
 
 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок  извођења радова:  

Гарантни рок на изведене радове:  

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 

 
 
 

______________________ 
                                                                                                                                                        Потпис и печат 
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1 Подаци о учесницима у заједничкој понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
 
 
 
 
2 Подаци о учесницима у заједничкој понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
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1 Подаци о подизвођачима у понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
 
 
 
 
2 Подаци о подизвођачима у понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
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ПРИЛОГ БР. 9  - МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

Извођач радова је дужан да попуни сва поља, парафира, овери печатом сваку страну и потпише модел 
уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора. 
 
Закључен  дана ____. ____. 2018. год. између уговорних страна: 
  
Наручиоца  Опште болнице “др Алекса Савић’’ са седиштем у Прокупљу, 
Ул. Пасјачка бр.2, кога заступа директор Др Сњежана Арсић 
(у даљем тексту : наручилац)  
 
и 
 
________________________ са седиштем у _______________________________ 
ул. ___________________ бр.___, кога заступа директор ______________________ 
(у даљем тексту : извођач радова)  
 
Подаци о наручиоцу:     Подаци о извођачу радова : 

ПИБ :                     107442991 ПИБ :                        

Матични бр. :        17825755 Матични бр. :         

Бр.рачуна :            840 –843661-69 Бр.рачуна :         

Телефон :             027/321-087 Телефон :             

Телефакс :            027324-762 Телефакс :            

E-mail:                   office@bolnicaprokuplje.com E-mail:           
 

Основ уговора: 

Број и датум позива за подношење понуда Бр.___.од ______2018.год. 

Број и датум одлуке о додели уговора Бр.___.од ______2018.год. 
 

Понуда изабраног понуђача (извођача радова) бр._______од 2018.год. 
 

           
       Члан 1.  
 Уговорне стране констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 
14/15 и 68/15), дана _____________2018.године, објавио Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ и 
Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на објекту Гинекологије у ОБ ''др 
Алекса Савић'' ради промене кровног покривача, ЈН бр.37/2018, на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници наручиоца,  
 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и 
упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у 
потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и 
техничким спецификацијама; 
 - да се средства за извођење предметних радова обезбеђују од стране Министарства здравља РС,а у 
складу са Планом расподеле средстава за здравствене установе чији је оснивач Република за набавку опреме 
и инвестиције и инвестиционо одржавање у 2018.години, број:401-00-0400/2/2018-13 
 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели 
уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.  
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           Предмет уговора 
 
        Члан 2. 
Предмет овог уговора је  извођење грађевинских радова на објекту Гинекологије у ОБ ''др Алекса Савић'' ради 
промене кровног покривача. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова 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. 
 
     Вредност радова – цена 
 
        Члан 3.  

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара 
без ПДВ-а (словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што са 
ПДВ-ом износи __________________ (словима:_________________________________________) а добијена је 
на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2018. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на 
основу којих је одређена. 

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

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, 
механизације,  средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и 
обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 
механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за 
извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, 
градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и 
платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења 
радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене 
јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, 
размештено и изведено према техничкој документацији. 
 

      Услови и начин плаћања 

        Члан 4. 
Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 
1. Авансно, у висини од 50% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације: 
- предрачуна у износу аванса; 
- менице и меничног писма - овлашћења за повраћај авансног плаћања. 
2. У висини од 50%, по основу оверених привремених ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ 
и потписаним од стране стручног надзора. 
 Уплату средстава обрачунатих на начин из става 1. овог члана, наручилац ће вршити директно на 
рачун Извођача радова, а након пренетих средстава од стране Министарства здравља РС.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и 

другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и 
окончане сизуације, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без 
права приговора. 
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                                                                        Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) 
календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. У случају обуставе радова која се евидентира  у 
грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава 
радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за 
обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње 
доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.  

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да 

затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и 
њихово усклађивање са уговореним планом грађења. 
 

Члан 6. 

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због 
промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се 
нарочито: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње 
доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 
3. закашњење увођења Извођача радова у посао; 
4. хитне непредвиђене радови према члану 14. уговора, за које Извођач радова приликом извођења 

радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 
5. непредвиђене радове према члану 15. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би 

био остварен у потпуности. 
 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана 
када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико 
Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања 
овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за 
завршетак радова. 
 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од 
једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак 
радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју 
Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока 
због околности које су настале у време доцње. 
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Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова 
уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан 
закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-
а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, 
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, 
може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 

       Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:  

(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача 
радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно 
за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог 
на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или 
бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.   

(2) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим 
прописима;  

(3) да се строго придржава мера заштите на раду;  
(4) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца радова да је завршио радове и да је 

спреман за њихову примопредају; 
(5) да изводи радове према предмеру радова из конкурсне документације на основу којег је издато 

одобрење за изградњу, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 
које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 

(6) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

(7) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 
својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним 
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време 
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова; 

(8) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије; 
(9) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача 

радова на градилишту и предмер радова, односно документацију на основу које се објекат гради; 
(10) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
(11) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или 

Наручиоца; 
(12) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да 
прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), 
као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. 
Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа 
произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 
карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

(13) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета 
употребљеног материјала; 
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(14) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом; 
(15) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу 

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

(16) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 

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

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

(19) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и 
опреме; 

(20) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, 
саобраћајницама, јавним и приватним површинама. 

                                                                    Обавезе Наручиоца радова 

      Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, и обезбеди му несметан прилаз 
градилишту. 

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

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди 
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише 
ову област. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да 

отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

                                                                                        Члан 11. 

Извођач радова се обавезује да приликом подношења понуде, наручиоцу достави неопозиву и безусловну 
финансијску гаранцију за повраћај авансног плаћања – Меницу и менично писмо - овлашћење на износ од 
50% од вредности уговора без ПДВ-а. Меница и менично писмо – овлашћење морају бити оверени печатом и 
потписани од стране одговорног лица понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и 
овлашћења НБС и да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Уз бланко 
соло меницу доставити фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај 
авансног плаћања мора се продужити.   

                                                                                        Члан 12. 

Извођач радова се обавезује да приликом подношења понуде, достави наручиоцу Меницу и менично писмо - 
овлашћење на вредност од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла као средство обезбеђења за добро извршење посла. 
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Меница и менично писмо – овлашћење морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица 
понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС и да важи најмање 30 дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Уз бланко соло меницу доставити фотокопију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај 
авансног плаћања мора се продужити. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, 
прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову 
подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи _______ године и рачуна се од датума 
примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком 
произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву 
документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда 
Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, 
а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и 
материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду 
штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег 
квалитета.      

Вишкови и мањкови радова 

Члан 14. 

За свако одступање од предмера радова на основу којег се изводе радови, односно за свако одступање 
од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност 
за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без 
сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају 
по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним 
узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе). 

Наручилац има право да у току извођења радова, одустане од дела радова предвиђених у предмеру 
чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе 
гарантоване карактеристике објекта као целине. 

Хитни непредвиђени радови 

Члан 15. 

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је 
предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а 
изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и 
неочекиваним догађајем. 

Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, 
ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.   

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних 
непредвиђених радова и о предузетим мерама.  
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Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити  
Обављени. 
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена 

морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.  
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за 

већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове. 

Непредвиђени радови 

Члан 16. 

 Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем 
тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени, али су се јавили као последица околности 
које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у 
потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора. 

 Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.  

 Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених 
радова. 

 Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити 
обављени. 

 Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала 
бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.  

 У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за 
већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове. 

Примопредаја изведених радова 

Члан 17. 

 Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту. 
Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по 
завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 

 Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са предмером 
радова на основу којег се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 
односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 
завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника 
Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

  Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања 
и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не 
почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право 
да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним 
ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење 
изведене радове. 
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                                                                               Раскид Уговора 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са 
извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају 
прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач 
радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са 
предмером радова или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан 
приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које 
није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог 

Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој 
вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној 
страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до 
дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

Измене уговора 

Члан 19. 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа 
обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току 
реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу 
су са дефиницијама датим у члану 14. и 15. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа 
од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа 
од 235.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. 
(члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  
 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора 
не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  
 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач 
радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње 
доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

4) хитне непредвиђене радове према члану 14. уговора, за које Извођач радова приликом извођења 
радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 

5) непредвиђене радове према члану 15. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би 
био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом. 

Члан 20. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и 
промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих 
трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. 

 



 31/35 

 
 
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у 

обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције 
непредвиђених радова. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због 
промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.  

Сходна примена других прописа 

Члан 21. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим 
се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи. 

Саставни део уговора 

Члан 22. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године 
-  меница и менично писмо за повраћај аванса 
-  меница и менично писмо за добро извршење посла 

Решавање спорова 

Члан 23. 

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

Број примерака уговора 

Члан 24. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за 
Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

Ступање на снагу 

Члан 25. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.  
      

 
 
 

У г о в а р а ч и : 
 
          П о н у ђ а ч,                                                                           Н а р у ч и л а ц, 
 
_______________________                                                                        Општа болница 
_______________________                                                            ''др Алекса Савић''  Прокупље 
_______________________                                                                           вд  директор , 
_______________________                                                             _____________________________ 
                                                                                          др  Сњежана Арсић     
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ПРИЛОГ 10 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 

Обухваћено прилогом 8 конкурсне документације 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33/35 

 

 

ПРИЛОГ 11 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

11.1  Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
11.2  Трошкове припреме и пондношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова.  
11.3  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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

 

 
 
 
 

Датум и место:         Понуђач: 
 
______________       _______________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 12 – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС« бр.124/2012,14/2015 i 68/2015) и 
чланова 2 и 20 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова,  

 
 

И З Ј А В А 
 
 
 
За понуђача ___________________________________ из _______________________________ са 

седиштем ____________________________________, изјављујем под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да понуду  подноси независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.  

 

 
 
 

Понуђач 
 
 

........................................................... 
Назив понуђача и печат 

 
 
 

............................................................ 
Законски заступник понуђача 

 
 

........................................................... 
Име и презиме 

 
 

............................................................ 
Број личне карте 

 
 

................................................................ 
Својеручни потпис даваоца изјаве 
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ПРИЛОГ 13 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач……………………………………………………………………………………….у поступку јавне 
набавке...................................................................................................................................бр...........,поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине, као и да му није изречена мера 
забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 

Датум                   Понуђач 
________________                           М.П.                     __________________ 

                                               (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


