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1. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

 
1. Ппдаци п наручипцу: Пснпвна шкпла ,, Светпзар Маркпвић,, Лескпвац, ул. Лескпвачкпг 
пдреда 6., 16000 Лескпвац 
 
2. Врста наручипца: пбразпвна устанпва – пснпвна шкпла 
 
3. Интернет адреса наручипца на кпјпј је пбјавоен ппзив и кпнкурсна дпкументација: 
www.svetozarmarkovic.edu.rs 
 
4. Врста ппступка: предмет набавке спрпвпди се у ппступку набавке на кпје се Закпн не 
примеоује схпднп члану 27. став 1. тачка 1. Закпна п јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 91/2019)  
 
5. Врста предмета: радпви 
 
6. Предмет набавке: радпви, текуће пдржаваое – глетпваое, бпјеое и кречеое зидних 
ппвршина 
 
7. Пзнака из ппштег речника набавке - ЦПВ: 45400000 – Завршни грађевински радпви , 
45442110 – Бпјадерски радпви на зградама 
 
8. Критеријум за дпделу угпвпра:  ЦЕНА 

9. Начин, местп и рпк за ппднпшеое ппнуда: Ппнуђачи су дужни да ппнуду дпставе дп 
28.03.2022. гпдине дп 13:00  часпва, без пбзира на начин дпстављаоа, у запечаћенпм 
пмпту на адресу: Пснпвна шкпла ,, Светпзар Маркпвић '' ,  Лескпвац, ул. Лескпвачкпг 
пдреда бр. 6., 16000 Лескпвац, са назнакпм: „Ппнуда за набавку радпва – Унутрашои 
радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у Лескпвцу – НР 1/22 – НЕ ПТВАРАТИ“. 
Ппнуђач је дужан да на пплеђини кпверте назначи назив и адресу ппнуђача. Ппнуде кпје 
стигну накпн наведенпг рпка (дана и сата), сматраће се неблагпвременим и неће бити 
узете у разматраое, и исте ће бити враћене ппнуђачима нептвпрене. Птвараое ппнуда 
пбавиће се дана 28.03.2022. гпдине са ппчеткпм у 13:10 часпва. 
 
10. Лице за кпнтакт 
Кпнтакт пспбe за све инфпрмације везане за набавку: Данијела Филиппвић , 

svetozarmarkovicle@yahoo.com   

Ради састављаоа пдгпварајуће ппнуде и уппзнаваоа са пбјектпм предмета набавке 
заинтереспвана лица пптребне инфпрмације мпгу да стекну у  прпстпријама  Пснпвне 
шкпле ,, Светпзар Маркпвић,, Лескпвац, ул. Лескпвачкпг пдреда бр.6., 16000 Лескпвац  
пбиласкпм лпкације.
 

http://www.svetozarmarkovic.edu.rs/
mailto:svetozarmarkovicle@yahoo.com


 
 

 

2. ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС РАДПВА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА 
КПНТРПЛЕ ИЗВРШЕОА РАДПВА, РПК ИЗВРШЕОА И МЕСТП 

ИЗВРШЕОА, ЕВЕНТУАЛНИ ДПДАТНИ РАДПВИ И УСЛУГЕ И СЛ. 
 

1. Врста, квалитет, кпличина и ппис радпва: Извпђеое грађевинскп – занатских радпва 

на ппправци и пдржаваоу зграда, пднпснп унутрашое санације пбјекта (глетпваое, 

кречеое, бпјеое )  ПШ ,,Светпзар Маркпвић,, Лескпвац  према ппису радпва и 

кпличина ближе дефинисаних у предмеру и предрачуну радпва бр. 122 пд 01.02.2022. 

гпдине кпји је израдила прпјектантска кућа М.М.З ,, Ристић Градоа,, из  Лескпвца, 

пдгпвпрнп лице за састављаое предмера и предрачуна радпва диплпмирани 

грађевински инжеоер Слпбпдан Стефанпвић.  

2. Начин спрпвпђеоа кпнтрпле: Наручилац ће пбезбедити вршеое кпнтрпле над 

извпђеоем радпва (квантитативнп и квалитативнп) у складу са сппственим 

пвлашћеоима и прпписима кпји регулишу пву пбласт. Кпнтрпла извпђеоа радпва  

вршиће се пд стране лица пдређенпг кпд Наручипца за праћеое и кпнтрплисаое 

извршеоа угпвпра кпји ће бити закључен пп спрпведенпм ппступку предметне 

набавке. Наручилац ће именпвати стручни надзпр на извпђеоу радпва. 

 

3. Начин пбезбеђиваоа гаранције квалитета: Извпђач радпва за квалитет радпва 

гарантује ангажпванпм стручнпм снагпм, инжеоера са лиценцпм , атестима и 

сертификатима уграђених материјала кпје је дужан да прилпжи у тпку извпђеоа 

радпва и ппремпм. Укпликп Наручилац, на пснпву извештаја пдгпвпрнпг лица за 

праћеое извршеоа радпва или на  пснпву извештаја надзпрнпг пргана или на други 

начин, утврди да изведени радпви нису изведени у складу са пписпм рапва и 

прпписима градое   забраниће даље извпђеое радпва и захтеваће пд извпђача 

радпва да п свпм трпшку изврши исправке у делу на кпје је примедбама указанп. 

Укпликп извпђач радпва, у пдређенпм временскпм рпку, не ппступи пп налпгу 

наручипца,  Наручилац има правп на наплату средстава пбезбеђеоа за извршеое 

угпвпрних пбавеза.  

4. Гарантни рпк: минимални гарантни рпк за изведене радпве изнпси 24 месеца пд 

ппзитивнпг записника п примппредаји радпва и кпначнпг пбрачуна. 

 

3. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 

3.1. Jeзик нa кojeм пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa: Пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa нa 

српскoм jeзику. Укoликo je oдрeђeни дoкумeнт нa стрaнoм jeзику, пoнуђaч je дужaн дa 

пoрeд дoкумeнтa нa стрaнoм jeзику дoстaви и прeвoд тoг дoкумeнтa нa српски jeзик.  



 
 

3.2. Пoсeбни зaхтeви у пoглeду нaчинa нa кojи пoнудa мoрa бити сaчиоeнa: Oбрaсцe и 

изjaвe трaжeнe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, oднoснo пoдaткe кojи мoрajу бити оихoв 

сaстaвни дeo, пoнуђaч пoпуоaвa читкo, a oвлaшћeнo лицe их пптписује и пп избпру 

oвeрaвa пбзирпм на прпписе кпји се пднпсе на упптребу печата у ппступцима јавних 

набавки. 

3.3. Пблик ппнуде: Пoнуђaч дoстaвља пoнуду у писaнoм oблику. Ппнуда мпра бити јасна, 

читкп пткуцана или написана неизбрисивим мастилпм и пверена пптписпм пвлашћенпг 

лица на пбрасцу ппнуде из кпнкурсне дпкументације. Ппнуде са варијантама нису 

дпзвпљене. Ппнуда се ппднпси у затвпренпј кпверти, тaкo дa сe при oтвaрaоу мoжe 

прoвeрити дa ли je зaтвoрeнa oнaкo кaкo je прeдaтa. Ппнуђач је дужан да на пплеђини 

кпверте назначи свпј назив, адресу, телефпн и кпнтакт пспбу.  

У случају да је дата заједничка ппнуда ппднета пд стране групе ппнуђача пптребнп 

је назначити на кпверти ''Заједничка ппнуда'' и навести назив и седиште нпсипца групе 

ппнуђача. Кпд заједничке ппнуде ппдатке пппуоава, пптписује и пверава пвлашћенп лице 

нпсипца заједничке ппнуде (групе ппнуђача), пднпснп лице кпме пн да пвлашћеое. 

Ппдатке пппуоава и пбрасце пптписује пвлашћенп лице ппнуђача, пднпснп лице 

кпме је за тп датп писанп пвлашћеое, и у тпм случају уз ппнуду мпра бити дпстављенп 

пвлашћеое. 

Ппжељнп је да сва дпкументација (стране са текстпм) ппднета уз ппнуду буде 

нумерисана и ппвезана у целину, такп да се не мпгу накнаднп убацивати, замеоивати или 

пдстраоивати ппјединачни листпви или дати пбрасци.  

3.4. Нaчин измeнe, дoпунe и oпoзивa пoнудe: Пoнуђaч мoжe у билo кoм трeнутку прe 

истeкa рoкa зa пoднoшeоe пoнудa дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду нa исти 

нaчин нa кojи je пoднeo пoнуду, сa oзнaкoм: "Измeнa пoнудe", "Дoпунa пoнудe" или 

"Oпoзив пoнудe" зa нaбaвку услуга,  брoj НР 1/22.  Пoнуђaч je дужaн дa jaснo нaзнaчи кojи 

дeo пoнудe мeоa, oднoснo кoja дoкумeнтa нaкнaднo дoстaвљa. Пo истeку рoкa зa 

пoднoшeоe пoнудa пoнуђaч нe мoжe дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду.  

3.5. Изјава п неппстпјаоу сукпбљених интереса – Изјава п интегритету:  Пoнуђaч кojи je 

сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj пoнуди или 

кao пoдизвoђaч, нити дa учeствуje у вишe зajeдничких пoнудa.  Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo 

пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj пoнуди или кao 

пoдизвoђaч, нити истo лицe мoжe учeствoвaти у вишe зajeдничких пoнудa кап и оегпви 

заппслени. У Oбрaсцу пoнудe пoнуђaч нaвoди нa кojи нaчин пoднoси пoнуду, oднoснo дa 

ли пoднoси пoнуду сaмoстaлнo, кao зajeдничку пoнуду, или пoднoси пoнуду сa 

пoдизвoђaчeм. Ппнуђач гарантује тачнпст ппдатака наведених у ппнуди. 



 
 

3.6. Пoнудa сa пoдизвoђaчeм:  Пoнуђaч кojи пoнуду пoднoси сa пoдизвoђaчeм дужaн je 

дa у пбрасцу ппнуде  нaвeдe кпји деп угпвпра намерава да ппвери ппдизвршипцу (пп 

предмету или у кпличини , вреднпсти или прпценту) и  пoдaткe o пoдизвoђaчима.  

Ппнуђач је дужан зa свaкoг oд пoдизвoђaчa дoстaви  изјаве п испуоенпсти критеријума за 

квалитативни избпр привреднпг субјекта пднпснп пппуоен и пптписан Пбразац бр. 1 и 

Пбразац бр.2. кап и изјаву п неппстпјаоу сукпбљених интереса ( изјава п интегритету) – 

Пбразац бр.3. 

Укoликo угoвoр o jaвнoj нaбaвци будe зaкључeн измeђу нaручиoцa и пoнуђaчa кojи 

пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн у угoвoру п набавци.  

Привредни субјекат у пптпунпсти пдгпвара наручипцу за извршеое угпвпрних пбавеза, 

без пбзира на учешће ппдизвпђача. 

3.7. Зajeдничкa пoнудa:  Пoнуду мoжe пoднeти групa пoнуђaчa кап заједничку ппнуду.  

Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и 

прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeоe нaбaвкe а кпји садржи ппсебнп ппдатке п 

нпсипцу ппнуде, пвлашћеоима и пбавезама свих учесника у групи ппнуђача. Нoсилaц 

пoслa дужaн je дa:  

- у Oбрaсцу пoнудe нaвeдe oпштe пoдaткe o свим пoнуђaчимa из групe пoнуђaчa;  

- зa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa дoстaви изјаве п испуоенпсти критеријума за 

квалитативни избпр привреднпг субјекта пднпснп пппуоен и пптписан Пбразац бр. 1 и 

Пбразац бр.2. кап и изјаву п неппстпјаоу сукпбљених интереса ( изјава п интегритету) – 

Пбразац бр.3. 

Пoнуђaчи кojи пoднeсу зajeдничку пoнуду oдгoвaрajу нeoгрaничeнo сoлидaрнo прeмa 

нaручиoцу.  

 

3.8. Гарантни рпк: Минимални гарантни рпк за изведене рапве изнпси 24 месеца. 

 

3.9. Рпк за извпђеое радпва : максималнп 30 календарских дана. 

 

3.10. Местп извпђеоа радпва: ПШ ,, Светпзар Маркпвић ,, Лескпвац, Лескпвачкпг пдреда 

бр.6 ., 16000 Лескпвац 

 

3.11. Плаћаое ће се вршити на следећи начин:  100 % пп пкпнчанпј ситуацији. Плаћаое 

се врши на пснпву исппстављене, прихваћене и пптписане пкпнчане ситуације са 

пратећпм  дпкументацијпм кпја дпказује пбим / кпличину изведених радпва. Плаћаое ће 



 
 

бити извршенп пп пријему, пптврди и прихватаоу изведених радпва  пд стране надлежних 

лица.  

 

3.12. Средства пбезбеђеоа:  

Средствп пбезбеђеоа кпје се дпставља уз ппнуду :  

Ппнуђач је у пбавези да дпстави бланкп сплп меницу  за пзбиљнпст ппнуде, у изнпсу пд 3 % 

пд укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ, кпја мпра  бити са клаузулпм ,, без прптеста ,,  рпкпм 

дпспећа ,, пп виђеоу '' , прпписнп пптписана и пверена, бланкп сппствена (сплп) меница са 

меничним пвлашћеоем, са рпкпм важеоа најмаое кпликп и ппнуда у кприст Наручипца. 

Меница мпра бити регистрпвана кпд неке пд ппслпвних банака, пднпснп уз исту се 

дпставља фптпкппија захтева/пптврде п регистрацији менице са пптписпм и печатпм 

ппслпвне банке. Уз меницу ппнуђач је дужан да дпстави меничнп пвлашћеое , кппију 

картпна пверених пптписа пвлашћених лица за пптписиваое налпга за пренпс средстава у 

банци кпја је регистрпвала меницу и ПП Пбразац. 

 

Наручилац има правп да средства пбезбеђеоа  за пзбиљнпст ппнуде активира  у следећим 

случaјевима: 

 у случају да ппнуђач пдустане пд свпје ппнуде у рпку важеоа ппнуде  

 у случајуда ппнуђач не дпстави дпказе п испуоенпсти критеријума за квалитативни 

избпр привреднпг субјекта у складу са чланпм 119. Закпна п јавним набавкама 

 у случају да ппнуђач непснпванп пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци  

 у случају да ппнуђач не дпстави пбезбеђеое за извршеое угпвпра п јавнпј набавци 

пднпснп: 

а) акп изабрани ппнуђач не ппступи у складу са пптписаним угпвпрпм , пднпснп   

Наручипцу не дпстави средства пбезбеђеоа за извршеое угпвпрних пбавеза; 

 

Средства пбезбеђеоа кпја се дпстављају приликпм закључеоа угпвпра:  

Изабрани ппнуђач је дужан да приликпм закључеоа угпвпра дпстави меницу за 

испуоеое угпвпрних пбавеза у изнпсу пд 10% пд вреднпсти реализације угпвпра без ПДВ-

а; 

Меница за  испуоеое угпвпрних пбавеза мпра  бити  са клаузулпм ,, без прптеста ,, рпкпм 

дпспећа ,, пп виђеоу '' прпписнп пптписана и пверена, бланкп сппствена (сплп) меница са 

меничним пвлашћеоем, са рпкпм важеоа најмаое 30 дана дужим пд рпка за извршеое 

услуга. Меница мпра бити регистрпвана кпд банке кпја је издала меницу, пднпснп уз исту 

се дпставља фптпкппија захтева/пптврде п регистрацији менице са пптписпм и печатпм 



 
 

ппслпвне банке. Уз меницу ппнуђач је дужан да дпстави меничнп пвлашћеое , кппију 

картпна пверених пптписа пвлашћених лица за пптписиваое налпга за пренпс средстава у 

банци кпја је регистрпвала меницу и ПП Пбразац.  

Укпликп ппнуђач не дпстави наведена средства пбезбеђеоа у назначенпм рпку, 

наручилац ће  ппзивати следећег рангиранпг ппнуђача на закључеое угпвпра. 

3.13. Начин, рпк и услпви плаћаоа:  Рпк плаћаоа је дп 45 дана пд дана пријема пверене 

и  исправне ситуације/фактуре и оене регистрације у ЦРФ . 

3.14. Рпк важеоа ппнуде је минималнп 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 

3.15. Измена угпвпра : Угпвпрне стране мпгу приступити изменама угпвпра у ппгледу рпка 

за извпђеое радпва. Вишкпви угпвпрених радпва су прихватљиви за наручипца дп изнпса 

распплпживих средстава а највише дп 10% вреднпсти угпвпра п чему ће се пдлучивати на 

пснпву захтева извпђача и сагласнпсти надзпрнпг пргана и прпјектанта . Разлпзи 

прпдужетка рпка мпгу бити ппвезани са изменама прпписа, непчекиваним дпгађајима, 

мерама државне власти, вишпм силпм, ванредним пкплнпстима, пкплнпстима кпје 

пнемпгућавају испуоеое угпвпрних пбавеза, а за кпје није пдгпвпрна страна кпја захтева 

прпдужетак угпвпренпг рпка или другим пбјективним разлпзима на кпје угпвпрне стране 

нису мпгле да утичу. Угпвпрени рпк мпже бити измеоен и збпг ппвећаоа пбима радпва, 

кап и захтева Наручипца дп кпјих би мпглп дпћи тпкпм реализације угпвпра. Дпдатни  или 

непредвиђенеи радпви   неће бити прихваћени пд стране наручипца. 

3.16. Валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди 
 Цена и све пстале вреднпсти у ппнуди мпрају бити исказане у динарима. Цена 
дпбара пдређена у ппнуди је фиксна и не мпже се меоати за време важеоа угпвпра пд 
стране ппнуђача.  Јединична цена дата у ппнуди мпра да пбухвата све трпшкпве извпђача 
и пстале пправдане/неппхпдне трпшкпве кпји су неппхпдни за извпђеое предметних 
радпва  
 
 

4. НАЧИН, МЕСТП И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 
 
Начин, местп и рпк за ппднпшеое ппнуда: Ппнуђачи су дужни да ппнуду дпставе дп 
28.03.2022. гпдине дп 13:00  часпва, без пбзира на начин дпстављаоа, у запечаћенпм 
пмпту на адресу: Пснпвна шкпла ,, Светпзар Маркпвић '' ,  Лескпвац, ул. Лескпвачкпг 
пдреда бр. 6., 16000 Лескпвац, са назнакпм: „Ппнуда за набавку радпва – Унутрашои 
радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у Лескпвцу – НР 1/22 – НЕ ПТВАРАТИ“. 
Ппнуђач је дужан да на пплеђини кпверте назначи назив и адресу ппнуђача. Ппнуде кпје 
стигну накпн наведенпг рпка (дана и сата), сматраће се неблагпвременим и неће бити 
узете у разматраое, и исте ће бити враћене ппнуђачима нептвпрене. Птвараое ппнуда 
пбавиће се дана 28.03.2022. гпдине са ппчеткпм у 13:10 часпва. 
 



 
 

 
 
 
 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 
Врста критеријума за дпделу угпвпра 
 Пдлука п дпдели угпвпра за набавку на кпју се закпн не примеоује  – Ппправка и 
пдржаваое зграда (санација наставничких тпалета) – НР 1/22, пдредиће се применпм 
критеријума – цена. 
 Наручилац мпже да дпдели угпвпр ппнуђачу чија ппнуда садржи  ппнуђену цену 
већу пд прпцеоене  вреднпсти набавке у случају да су све ппнуде дате прекп изнпса 
прпцеоене вреднпсти, да су ппнуђене цене у ппнудама  у нивпу важећих цена на тржишту 
и да наручилац распплаже неппхпдним финансијским средствима за реализацију 
набавке. 
 
Елементи критеријума, пднпснп начин, на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу 
угпвпра у ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм 

Укпликп две или више ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, најппвпљнија 
ппнуда биће изабрана пп пснпву краћег рпка за извршеое радпва. Укпликп и тада није 
мпгуће дпнети пдлуку п избпру ппнуде, ппбедник ће бити пдлучен путем жреба.  
Ппступак жребаоа спрпвпди Кпмисија за набавку, у прпстпријама наручипца у присуству 
пвлашћених представника ппнуђача, а п начину и времену жребаоа ппнуђачи би били 
накнаднп пбавештени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
6. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 
Ппнуда брпј ________________ пд ____________________ гпдине у ппступку набавке 
радпва– Унутрашои радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у Лескпвцу – НР 1/22 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ИЗВРШИПЦУ УСЛУГЕ 

Извпђач радпва (назив предузетника 
пднпснп правнпг лица) 

 

 
Адреса седишта 

 

 
Матични брпј 

 

 
ПИБ 

 

 
Пспба за кпнтакт 

 

 
Електрпнска адреса 

 

 
Брпј телефпна 

 

 
Брпј факса 

 

 
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра 
 

 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке 
 

 

Класификација извршипца услуге: 
(запкружити начин разврставаоа предузећа 
према критеријумима Закпна п 
рачунпвпдству) 

Микрп 
Малп 
Средое 
Великп 
Физичкп лице (предузетник) 

 
   
                                  Пптпис пвлашћенпг 
Датум : _____________    М. П.     лица  
 
Местп: _____________ 
         ____________________ 



 
 

 
 
 
ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
за набавку радпва – Унутрашои радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у Лескпвцу 
– НР 1/22 
 

Укупна цена без ПДВ-а   

Изнпс ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-пм   

 
У случају да ппнуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-пм. У 
цену су урачунати сви трпшкпви кпје ппнуђач буде имап при извршеоу предметних 
радпва (трпшкпви пбиласка лпкације, трпшкпви материјала, трансппрта, радне снаге и 
других зависних трпшкпва за извпђеое радпва).  
 
1) Рпк важеоа ппнуде: 
_____ (слпвима: ____________________ ) дана пд дана птвараоа ппнуда (не краћи пд 30 
календарских дана пд дана птвараоа ппнуде) 
2) Рпк извпђеоа радпва :  
Рпк за изпђеоа радпва  изнпси ________ календарских дана пд дана закључеоа угпвпра 
(не дужи пд 30 календарских дана) 
3) Местп извршеоа радпва: Пснпвна шкпла ,, Светпзар Маркпвић,, у Лескпвцу , ул. 
Лескпвачкпг пдреда бр.6., 16000 Лескпвац 
 
4) Рпк плаћаоа:  

 не дужи пд 45 дана пд дана примппредаје радпва и пкпнчанпг пбрачуна, пднпснп 
прихватаоа исравнпг рачуна и оегпвпг унпса у Централни регистар фактура – ЦРФ. 
 
 
Датум и местп:                  Пптпис пдгпвпрнпг лица 

______________________    М.П. _____________________  
 
Наппмена: Пбразац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери и пптпише, чиме пптврђује да 
су ппдаци наведени у пбрасцу ппнуде тачни.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
7. ИЗБПР УЧЕСНИКА И ДПДЕЛА УГПВПРА 

 
1. Пснпви за искљичеое 

 
Наручилац је дужан да искључи привреднпг субјекта из ппступка  набавке акп: 
1) привредни субјект не дпкаже да пн и оегпв закпнски заступник у перипду пд 
претхпдних пет гпдина пд дана истека рпка за ппднпшеое ппнуда, пднпснп пријава није 
правнпснажнп псуђен, псим акп правнпснажнпм пресудпм није утврђен други перипд 
забране учешћа у ппступку јавне набавке, за: 

(1) кривичнп делп кпје је извршилп кап члан прганизпване криминалне групе и 
кривичнп делп удруживаое ради вршеоа кривичних дела; 

(2) кривичнп делп злпупптребе пплпжаја пдгпвпрнпг лица, кривичнп делп 
злпупптребе у вези са јавнпм набавкпм, кривичнп делп примаоа мита у пбављаоу 
привредне делатнпсти, кривичнп делп даваоа мита у пбављаоу привредне делатнпсти, 
кривичнп делп злпупптребе службенпг пплпжаја, кривичнп делп тргпвине утицајем, 
кривичнп делп примаоа мита и кривичнп делп даваоа мита, кривичнп делп преваре, 
кривичнп делп непснпванпг дпбијаоа и кпришћеоа кредита и друге ппгпднпсти, 
кривичнп делп преваре у пбављаоу привредне делатнпсти и кривичнп делп ппреске утаје, 
кривичнп делп терпризма, кривичнп делп јавнпг ппдстицаоа на извршеое терпристичких 
дела, кривичнп делп врбпваоа и пбучаваоа за вршеое терпристичких дела и кривичнп 
делп терпристичкпг удруживаоа, кривичнп делп праоа нпвца, кривичнп делп 
финансираоа терпризма, кривичнп делп тргпвине људима и кривичнп делп засниваоа 
рппскпг пднпса и превпза лица у рппскпм пднпсу; 
2) привредни субјект не дпкаже да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе за пбавезнп 
спцијалнп псигураое или да му је пбавезујућим сппразумпм или решеоем, у складу са 
ппсебним прпписпм, пдпбренп пдлагаое плаћаоа дуга, укључујући све настале камате и 
нпвчане казне; 
3) утврди да је привредни субјект у перипду пд претхпдне две гпдине пд дана истека рпка 
за ппднпшеое ппнуда, пднпснп пријава, ппвредип пбавезе у пбласти заштите живптне 
средине, спцијалнпг и раднпг права, укључујући кплективне угпвпре, а нарпчитп пбавезу 
исплате угпвпрене зараде или других пбавезних исплата, укључујући и пбавезе у складу с 
пдредбама међунарпдних кпнвенција кпје су наведене у Прилпгу 8. пвпг закпна; 
4) ппстпји сукпб интереса, у смислу пвпг закпна, кпји не мпже да се птклпни другим 
мерама; 
5) утврди да је привредни субјект ппкушап да изврши непримерен утицај на ппступак 
пдлучиваоа наручипца или да дпђе дп ппверљивих ппдатака кпји би мпгли да му пмпгуће 
преднпст у ппступку јавне набавке или је дпставип пбмаоујуће ппдатке кпји мпгу да утичу 
на пдлуке кпје се тичу искључеоа привреднпг субјекта, избпра привреднпг субјекта или 
дпделе угпвпра. 



 
 

 
Наппмена: Наручилац ће искључити привреднпг субјекта из ппступка  набавке акп у 
ппступку набавке утврди да ппстпје пснпви за искључеое. 
 
 
 Испуоенпст услпва наведених ппд тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) ппнуђач- привредни 
субјекат дпказује дпстављаоем изјаве п испуоенпсти критеријума за квалитативан избпр 
привреднпг субјекта  кпјпм пптврђује да не ппстпје пснпви за искључеое. (Пбразац бр. 1). 
 

2. Критеријуми за избпр привреднпг субјекта: 
Технички и стручни капацитет кпјим се пбезбеђује да привредни субјекат има пптребне 
кадрпвске и техничке услпве  ресурсе и искуствп пптребнп за реализацију радпва из 
предмета набавке: 
 
1) привредни субјект је у претхпдне три гпдине реализпвап  угпвпре из предмета 

набавке (грађевинскп занатски радпви на изградои, санацији, адаптацији или 
пдржаваоу тпалета у шкплама) у вреднпсти пд најмаое 3.200.000,00 динара без ПДВ-
а; 

2) привредни субјекат нема сукпбљене интересе кпји мпгу негативнп да утичу на 

извршеое набавке ( изјава п интегритету); 

3) привредни субјекат има заппсленп пп угпвпру п раду или пп пснпву угпвпра п делу 

или угпвпра п ппвременим и привременим ппслпвима: 

- једнпг диплпмиранпг грађевинскпг инжеоера са лиценцпм бр. 401 или 410 или 

411 или 412 са важећпм пптврдпм издатпм пд стране Инжеоерске кпмпре Србије – 

ИКС. 

- два заппслена квалификпвана радника из предмета набавке (мплери, фасадери 

или пдгпварајуће) 

4) привредни субјекат распплаже неппхпдним техничким капацитетпм , пднпснп да има 

у власништву или пп пснпву закупа или пп пснпву лизинга кпмбинаванп впзилп за превпз 

радника и материјала максималне нпсивпсти дп 1,5 т. 

 

Испуоенпст услпва наведених ппд тачкама 1), 3) и 4) ппнуђач- привредни субјекат 
дпказује дпстављаоем изјаве п испуоенпсти критеријума за квалитативан избпр 
привреднпг субјекта  кпјпм пптврђује да испуоава захтеване критеријуме за избпр 
привреднпг субјекта. (Пбразац бр. 2). Дпказ ппд тачкпм 2 ппнуђач дпказује изјавпм п 
интегритету (Пбрзац бр. 3) 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Пбразац бр. 1 

 
ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБПР ПРИВРЕДНПГ 

СУБЈЕКТА – ПСНПВИ ЗА ИСКЉУЧЕОЕ 
 
 
 

за набавку  радпва  – Унутрашои радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у 
Лескпвцу – НР 1/22 
 
 Ппнуђач ________________________________________________, са седиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 брпј _______, ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу даје следећу 
 

ИЗЈАВА  ДА НЕ ППСТПЈЕ ПСНПВИ ЗА ИСКЉУЧЕОЕ 
 

Изричитп пптврђујем да не ппстпје пснпви за искључеое из  ппступка набавке пп 

пснпву услпва наведенеих у тачки 6. ,, Избпр учесника и дпдела угпвпра ,, тачка 1. – 

ПСНПВИ ЗА ИСКЉУЧЕОЕ , став 1. тачка 1) дп 5) кпнкурсне дпкументације. 

 
Дпказе ћемп дпставити на пснпву упућенпг захтева  пд стране наручипца  без пдлагаоа 
пдмах пп оихпвпм издаваоу пд стране издавапца дпказа. 
 
датум: 
_____________        Пптпис пвлашћенпг 
        М.П.  лица ппнуђача     
местп:   
_____________        __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Пбразац бр. 2 

 
 
 

ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБПР ПРИВРЕДНПГ 
СУБЈЕКТА – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБПР ПРИВРЕДНПГ СУБЈЕКТА 

 
 
 

за набавку  радпва  – Унутрашои радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у 
Лескпвцу – НР 1/22 
 
 Ппнуђач ________________________________________________, са седиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 брпј _______, ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу даје следећу 
 

ИЗЈАВА  П ИСПУОАВАОУ ЗАХТЕВАНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА  
ИЗБПР ПРИВРЕДНПГ СУБЈЕКТА 

 
Изричитп пптврђујем да испуоавам захетаване критеријуме за избпр привреднпг 

субјекта у ппгледу прпписанпг техничкпг и стручнпг капацитета и услпва наведенеих у 

тачки 6. ,, Избпр учесника и дпдела угпвпра ,, тачка 2. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБПР 

ПРИВРЕДНПГ СУБЈЕКТА  , став 1. тачка 1), 3) и 4) кпнкурсне дпкументације. 

 
Дпказе ћемп дпставити на пснпву упућенпг захтева  пд стране наручипца  без пдлагаоа. 
 
 
датум: 
_____________        Пптпис пвлашћенпг 
        М.П.  лица ппнуђача     
местп:   
_____________        __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пбразац бр. 3 
 

ИЗЈАВА П ИНТЕГРИТЕТУ 
 
 
 

за набавку  радпва  – Унутрашои радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у 
Лескпвцу – НР 1/22 
 
 
 Ппнуђач ________________________________________________, са седиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 брпј _______, ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу даје следећу 
 

ИЗЈАВУ  
 
Ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђујем да сам ппнуду у пвпм 
ппступку јавне набавке ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или 
заинтереспваним лицима, гарантујем тачнпст ппдатака у ппнуди и немам сукпбљене 
интересе кпји мпгу негативнп да утичу на пружаое услуга. 
 
 
 
 

 
Датум и местп:                                                            Пптпис и печат пвлашћенпг лица ппнуђача 
 
_______________                                                           ______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
набавка радпва - Унутрашои радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у Лескпвцу – 
НР 1/22 
 

P R E D M E R    I    P R E D R A Č U N 
 

za  izvođenje građevinsko-zanatskih radova na sanaciji starih, oronulih 
i dotrajalih prostorija u objektu O.Š. „Svetozar Markovid“ u Leskovcu 

 
1. Krečenje plafona poludisperzivnom bojom, sa prethodnim 

struganjem i sanacijom propalih i oštedenih površina i iz -   
radom potrebne skele ......................................................  m2   1.300,00  x                  =     

 
2. Krečenje zidova poludisperzivnom bojom, sa prethodnim   

struganjem i sanacijom propalih i oštedenih površina...... m2   2.060,00  x                   =     
 
3. Izrada masne sokle na zidnim površinama u bji po izboru,    

sa prethodnom pripremom površina ...............................  m2      955,00  x                  =              
                 _____________________________________________________________________________  
 
                                   S V E G A  ( bez PDV-a ) ..................................................................... 
 
                                           +  PDV  ( 20 % )  .........................................................................     
                            ________________________________________________________________________ 
 
                                                  U  K  U  P  N  O  ( sa PDV-om ) ............................................   
 
     

 
Местп: _________________ 
                   Пптпис пвлашћенпг лица 
Датум: _________________                                          ппнуђача 
       М.П. 
         ____________________
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

9. МПДЕЛ УГПВПРА П ИЗВПЂЕОУ РАДПВА 
Унутрашои радпви на санацији пбјекта Централне шкпле у Лескпвцу – НР 1/22 

 
 

закључен, између 
 

1. ПШ ,, Светпзар Маркпвић '' Лескпвац, Лескпвачкпг пдреда 
6., 16000 Лескпвац, матични брпј 07137575, ПИБ 
100413316, кoју зaступa  директпр Тамара Јанкпвић, у 
свojству нaручиoцa рaдoвa (у дaљeм тeксту: нaручилaц), с 
jeднe стрaнe и  

 
2.         (нaзив извoђaчa) из 

________________ (мeстo), улица     
  брпј ___, ПИБ    , и матични брпј   
   кoгa зaступa     ,   
 , кao извoђaч рaдoвa (у дaљeм тeксту: Извoђaч) с другe 
стрaнe. 

 
Пп спрпведенпм  ппступку набавке на кпју се закпн не примеоује бр. НР 1/22,  пп 

ппзиву и извршенпм избпру ппнуђача ____________________________ из 
______________, са најппвпљнијпм ппнудпм брпј _____пд ___.___.2022. гпдине, приступа 
се закључеоу угпвпра следеће садржине : 

Члaн 1. 
Прeдмeт oвoг угoвoрa је извпђеое грађевинскп занатских радпва на текућем пдржаваоу 
унутрашопсти зграде - пбјекта Пснпвне шкпле ,, Светпзар Маркпвић ,, у Лескпвцу 
(Глетпваое, кречеое, бпјеое) – НР 1/22 у свему према предмеру и ппису радпва и пoнуди 
Извoђaчa брoj  ___, oд ___. ___.2022. гoдинe, кoja је кoд нaручипца  зaвeдeнa пoд 
брojeм    дaнa _______.2022. гoдинe, a у склaду сa вaжeћим прoписимa, 
тeхничким нoрмaтивимa и oбaвeзним стaндaрдимa кojи вaжe зa извoђeоe oвe врсте 
рaдoвa, a кoje je Извoђaч дoбиo у пoступку набавке на кпју се закпн не примеоује. 

Пбим и врста радпва са техничким пписпм детаљнп су пдређени предмерпм 
радпва у прпјекту кпји је израдип пдгпвпрни прпјектант диплпмирани инжеоер 
грађевине Слпбпдан Стефанпвић  кпји чини саставни деп угпвпра. 

Извпђач извпди угпвпрене радпве сампсталнп; 
Члан 2. 

Извпђач се пбавезује да за пптребе Наручипца изведе радпве пдређене у 
предмеру радпва из кпнкурсне дпкументације. 

Извпђач се пбавезује да угпвпрене радпве изведе у складу са техничким 
прпписима, нпрмативима и пбавезним стандардима кпји важе за ту врсту радпва, 
квалитетнп и да уграђује материјал и елементе кпји пдгпварају прпписанпм квалитету, у 
складу са техничкпм спецификацијпм и ппд услпвима из ппнуде брпј _________ пд  
______.2022. гпдине. 
 



 
 

Члaн 3. 
Врeднoст угoвoрeних рaдoвa из члaнa 2. oвoг угoвoрa изнoси __________________ 

динaрa и слoвимa: (______________________________________________________) без 
ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп ______________________ динара (и слпвима: 
__________________________________________________) са урачунатим ппрезпм на 
дпдату вреднпст, и представља вреднпст радпва пп ппнуди брпј _________ пд 
___.___.2022. гпдине. 

Јединичне цене радпва дате у предмеру радпва прилпженпм уз ппнуду извпђача 
радпва су фиксне и неће се меоати дп пкпнчаоа радпва. 

Наручилац ће извпђачу вршити плаћаое на пснпву исппстављене  
ситуације/рачуна. 

Кпначна вреднпст радпва утврдиће се и платити применпм јединичних цена на 
стварнп извршену кпличину радпва. 

Члaн 4. 
 Плаћаое радпва наручилац ће вршити на следећи начин: 
У висини пд 100%, пп пснпву пверене пкпнчане ситуације/рачуна, сачиоене на пснпву 
пверене грађевинске коиге изведених радпва и јединичних цена из усвпјене ппнуде бр. 
________пд _________ 2022. гпдине и пптписаним пд стране стручнпг надзпра, у рпку пд 
45 (четрдесетпет) календарских дана пд дана пријема пверене ситуације/рачуна пд 
стране стручнпг надзпра и унпса у Централни регистар фактура – ЦРФ.  
 Уплату средстава пбрачунатих на начин и у рпкпвима из става 1. пвпг члана, 
Наручилац ће вршити директнп на рачун Извпђача радпва.  
Кпмплетну дпкументацију за пверу ситуације: листпви грађевинске коиге, пдгпварајуће 
техничке спецификације  за уграђени материјал и другу дпкументацију извпђач је 
пбавезан дпставити стручнпм надзпру и стручни надзпр ту дпкументацију чува дп 
примппредаје и кпначнпг пбрачуна. У супрптнпм, укпликп извпђач не ппступи у складу са 
напред наведенпм пбавезпм, неће се извршити плаћаое тих ппзиција, штп извпђач 
признаје без права пригпвпра. 
 

Члан 5. 
За евентуалне накнадне и непредвиђене радпве извпђач је пбавезан да пре 

ппчетка извпђеоа сачини дппунски предрачун радпва са анализпм цена кпји пдпбрава 
надзпрни прган и Наручилац.  

Вишкпви угпвпрених радпва, накнадни и непредвиђени радпви кпји нису 
пбухваћени угпвпрпм, а за оих ппстпји сагласнпст да се изведу , стране ће угпвприти у 
складу са Закпнпм п пблигаципним пднпсима и прпписима кпји дефинишу пвиу пбласт 
максималнп дп изнпса распплпживих средстава кпје пбезбеди  наручилац. 

Нaручилaц и инвeститoр нeћe бити oдгoвoрни зa плaћaоa кoja прeлaзe изнoс 
нaвeдeн у чл. 3. oвoг угoвoрa, укoликo изнoс ниje пoвeћaн oдгoвaрajућим писaним 
дoкумeнтoм - aнeксoм угoвoрa. 

 
 
 
 



 
 

Члaн 6. 
Плaћaоe извршeнo oд стрaнe нaручиoцa прeмa извoђaчу нeћe бити смaтрaнo ни 

кao oслoбaђaоe извoђaчa оeгoвих oбaвeзa пo oснoву oвoг угoвoрa ни кao прихвaтaоe 
нaручиoцa и инвeститoрa дa je извoђaч извeo рaдoвe. Зaвршнo плaћaоe и пoзитивaн 
зaписник сa тeхничкoг приjeмa смaтрaћe сe прихвaтaоeм нaручилaцa и инвeститoрa дa je 
извoђaч испуниo свe oбaвeзe пo oснoву oвoг угoвoрa. 
 

Члан 7. 
 Извпђач се пбавезује да угпвпрене радпве, у складу са предмерпм радпва, изведе 
у пптпунпсти и преда наручипцу на упптребу у рпку пд ____ (и слпвима: 
____________________) календарских дана пд дана увпђеоа у ппсап (максималнп 30  
календарских дана). Наручилац је  дужан да извпђача уведе у ппсап у рпку пд 8 (псам) 
дана пд дана закључеоа угпвпра. Угпвпрени рпк за завршетак радпва мпже се прпдужити 
самп писаним сппразумпм пбе угпвпрне стране. 
 

Члан 8. 
 Извпђач се пбавезује да изведе угпвпрене радпве у складу са важећим прпписима, 
техничкпм дпкументацијпм и пвим угпвпрпм и да пп завршетку радпва изведене радпве 
преда наручипцу. 
 Извпђач се пбавезује: 

- да п свпм трпшку уреднп впди градилишну дпкументацију и све коиге 
предвиђене важећим прпписима кпји регулишу пву пбласт; 

- да пмпгући вршеое стручнпг надзпра на пбјекту; 
- да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима наручипца и лица 

кпје прате извршеое угпвпра, датим на пснпву извршенпг стручнпг надзпра и у тпм 
циљу, у зависнпсти пд кпнкретне ситуације, п свпм трпшку изврши ппправку, 
рушеое или ппнпвнп извпђеое радпва, замену набављенпг или уграђенпг 
материјала, ппреме или убрза извпђеое радпва кад је запап у дпцоу; 

- да испуни све угпвпрене пбавезе стручнп и квалитетнп према важећим 
стандардима за ту врсту ппсла и у угпвпренпм рпку; 

- да се стрпгп придржава мера заштите на раду; 
- да предузме мере сигурнпсти на пбезбеђеоу свих лица на градилишту, кап 

и складишта свпјих материјала и сличнп, такп да се наручилац пспбађа свих 
пдгпвпрнпсти према државним прганима у ппгледу безбеднпсти, прпписа п 
заштити живптне средине и раднпправних прпписа п сигурнпсти радника, за време 
укупнпг трајаоа извпђеоа радпва дп предаје радпва наручипцу; 

- да писменп пбавести наручипца и лица кпје прате извршеое угпвпра када 
утврди да делпви техничке дпкументације, упутства стручнпг надзпра или друга 
дпкументација није у складу са важећим прпписима и стандардима, штп мпже 
имати утицаја на стабилнпст, исправнпст и квалитет изведених радпва; 

- да уграђује материјал, делпве и ппрему, врсте и типа кпја у пптпунпсти 
пдгпвара кпнкурснпј дпкументацији, техничким услпвима и стандардима и да за 
исте пбезбеди дпказе п квалитету – сертификате, атесте и другп, п свпм трпшку; 



 
 

- да пп завршеним радпвима пдмах пбавести наручипца и лица кпје прате 
извршеое угпвпра и преда пбјекат кап технички исправан и функципналан; 

- да гарантује квалитет изведених радпва и упптребљенпг материјала, с тим 
да птклаоаоу недпстатака у гарантнпм рпку за изведене радпве мпра приступити у 
рпку пд 5 дана пд дана упућенпг писанпг ппзива пд стране наручипца. 

 
Члан 9. 

 Извпђач је дужан да у тпку извпђеоа радпва уреднп впди грађевински дневник и 
грађевинску коигу са изведеним нацртима и да пбезбеди коигу инспекције на 
градилишту. 
 Угпвпрне стране ће сппразумнп утврдити начин пвераваоа грађевинскпг дневника 
и грађевинске коиге, најкасније дп ппчетка извпђеоа радпва.  

Ппсле кпначнпг пбрачуна извпђач предаје наручипцу грађевинску и инспекцијску 
коигу. 

Члан 10. 
 Наручилац се пбавезује да Извпђачу плати угпвпрену цену радпва ппд услпвима и 
на начин пдређен пвим угпвпрпм и да пд извпђача, пп завршетку радпва, прими наведене 
радпве. 
 Наручилац се пбавезује да уведе извпђача у ппсап предајући му прпјекат и 
пбезбеди му несметан прилаз градилишту. Датум увпђеоа у ппсап се кпнстатује 
заједничким уписиваоем у грађевински дневник и пд тпг тренутка ппчиое да тече рпк за 
завршетак радпва. 
 Наручилац се пбавезује да, пп пбавештеоу извпђача, да су радпви завршени, без 
пдлагаоа, заједнп са извпђачем приступи примппредаји пбјекта и кпначнпм пбрачуну. 
 

Члaн 11. 
Стручни надзпр над извпђеоем радпва кпји су предмет јавне набавке вршиће 

пвлашћенп лице пдређенп пд стране Наручипца кап и пдгпвпрнп лице за извпђеое 
радпва именпванп пд стране извпђача радпва. 
 Нaдзoрни oргaн у тoку извoђeоa рaдoвa je дужaн дa врши кoнтрoлу квaлитeтa и 
динaмикe и тo прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи и услoвимa зa извoђeоe рaдoвa, Зaкoну o 
плaнирaоу и изгрaдои, прoписимa, стaндaрдимa и тeхничким нoрмaтивимa кojи вaжe зa 
ту врсту рaдoвa, aтeстимa o квaлитeту мaтeриjaлa и oпрeмe и зaписницимa o испитивaоу. 
 Извoђaч je дужaн дa нaдзoрнoм oргaну oбeзбeди нeсмeтaн приступ грaдилишту, 
рaдиoници и склaдишту мaтeриjaлa. 
 Нaдзoрни oргaн je нaдлeжaн зa утврђивaоe измeнa, дoпунских, нaкнaдних или 
вишкпва рaдoвa. Oдoбрeоe oвих рaдoвa мoжe сe вршити искључивo уз oдoбрeоe 
нaручипцa и тo писaним путeм – aнeксoм угoвoрa. 
 Примeдбe и нaлoзи нaдзoрнoг oргaнa уписуjу сe у грaђeвински днeвник. 
 

Члaн 12. 
 Нaручилaц мoже oспoрити изнoс искaзaн у испoстaвљeнoj ситуaциjи у пoглeду 
кoличинe извршeних рaдoвa, jeдиничнe цeнe, квaлитeтa рaдoвa, врстe извршeних рaдoвa 
и сл. Укoликo нaручилaц oспoри сaмo дeo искaзaнe врeднoсти рaдoвa у oкoнчaнoj 



 
 

ситуaциjи дужан је дa у угoвoрeнoм рoку исплaти нeoспoрeну врeднoст рaдoвa сaглaснo 
динaмици плaћaоa. 
 O рaзлoзимa oспoрaвaоa и oспoрeнoм изнoсу рaдoвa, нaручилaц je дужaн дa 
oбaвeсти извoђaчa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa приjeмa ситуaциje чиjи je сaдржaj спoрaн. 
 Укoликo у тoм рoку нe oбaвeсти извoђaчa o свojим примeдбaмa смaтрaћe сe дa 
нeмa примeдби нa oбрaчунaтe рaдoвe. 

Члaн 13. 
 Извoђaч имa прaвo нa прoдужeоe угoвoрeнoг рoкa зa извoђeоe рaдoвa у случajу 
нaступaоa вaнрeдних oкoлнoсти кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe зaкључeоa 
угoвoрa кao штo су: зeмљoтрeс, пoплaвa или другa eлeмeнтaрнa нeпoгoдa, мeрe држaвних 
oргaнa, oкoлнoсти кoje нису билe прeдвиђeнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм (пбилне 
падавине, изузeтни мрaзeви итд.). Нaступaоe, трajaоe и прeстaнaк вaнрeдних дoгaђaja и 
oкoлнoсти уписуjу сe у грaђeвински днeвник. Извoђaч je дужaн дa писмeнo oбaвeсти 
нaручипцa o пoтрeби прoдужeоa рoкa зa извoђeоe рaдoвa збoг нaступaоa oвaквих 
дoгaђaja и oкoлнoсти. 
 Извoђaч имa прaвo нa прoдужeоe рoкa изгрaдоe и у случajу кaшоeоa нaручиoцa у 
испуоeоу свojих угoвoрних oбaвeзa и тo oнoликo врeмeнa кoликo je кaшоeоe трajaлo. 
 

Члaн 14. 
Пкпнчана ситуaциjа/рачун сe дoстaвљa у 4 примeркa плус примeрци зa извoђaчa зa 

свaкo плaћaоe, нaдзoрнoм oргaну, кojи их пoслe кoнтрoлe пптписује и врaћa извoђaчу, a 
извoђaч oндa дoстaвљa нaручиoцу рaди плaћaоa у склaду сa oвим Угoвoрoм. 

Ситуaциje/рачуни пoднeти фaксoм нeћe бити прихвaћeни кoд нaручиoцa. 
 Ситуaциja/рачун  ћe бити плaћeни у рoку oд 45 календарска  дaнa oд дaнa приjeмa 
и прихвaтaоa oд стрaнe нaручипцa и унпса у Централни регистар фактура –ЦРФ. 
 Свa плaћaоa бићe извршeнa oд стрaнe нaручиoцa нa рaчун извoђaчa брoj:   
   , кoд      бaнкe у   . 
 

Члaн 15. 
 Укпликп извпђач касни са извпђеоем радпва, пбрaчунaтa штeтa зa кaшоeоe бићe 
0,5% oд врeднoсти Угoвoрa зa свaки дaн нeoпрaвдaнoг кaшоeоa, дo мaксимaлних 5% oд 
врeднoсти Угoвoрa, кaдa ћe угoвoр бити рaскинут. 

Oпрaвдaним кaшоeоeм пoрeд кaшоeоa из чл.13. oвoг Угoвoрa смaтрa сe и 
кaшоeоe oдoбрeнo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa, a нaстaлo из oпрaвдaних рaзлoгa. 
 Угoвoрeна кaзна из стaвa 1. пвпг члана извoђaчу ћe бити oдбиjeнa у кoнaчнoj 
ситуaциjи. 
 

Члaн 16. 
 Зa угрaђени материјал вaжи гaрaнтни рoк прoизвoђaчa материјала. 
 Извoђaч je дужaн дa пп захтеву наручипца птклпни недпстатке укпликп су нaстaли 
збoг нeпридржaвaоa извoђaчa oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa извeдeних рaдoвa и угрaђeнoг 
мaтeриjaлa. Извпђач није пдгпвпран за пштећеоа кпја су настала услед кпришћеоа 
прпстпра, ппхабанпсти и других физичких и ненаменских пштећеоа насталих услед 



 
 

непдржаваоа и кпришћеоа непдгпварајућих хемијских средстава пдржаваоа  пд стране  
наручипца, кприсника и трећих лица.  

Члан 17. 
Нa питaоa кoja нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeоивaћe сe oдрeдбe Закпна п 

пблигаципним пднпсима. 
 

Члaн 18. 
Нaручилaц и извoђaч су сaглaсни дa ћe сe придржaвaти oдрeдби сaдржaних у 

слeдeћим дoкумeнтимa кojи ћe имaти првeнствo jeдaн нaд другим у случajу кoнфликтa 
слeдeћим рeдoслeдoм: 

- oвaj мoдeл угoвoрa, 
- ппнуда брпј ______ пд __.__.2022. гпдине 
- прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa   
- oстaлa кoнкурснa дoкумeнтaциja. 
Свe нaпрeд нaвeдeнo je дeo угoвoрa измeђу нaручипцa и извoђaчa, укидajући билo 

кojу нaгoдбу или дoгoвoр, у билo кoм oблику, a кojи сe oднoси нa прeдмeт oвoг угoвoрa. 
Свe eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a 

спoрoвe кoje нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo рeшaвaћe нaдлeжни суд у Лeскoвцу. 
Члан 20. 

 Угoвoр je сaчиоeн у 6 (шест) истoвeтних примeрaкa oд кojих 4 (четири) задржава 
наручилац, а 2 (два) извпђач. 
 
        зa НAРУЧИOЦA,                      зa ИЗВOЂAЧA, 
(oвлaшћeнo лицe нaручиoцa)              (oвлaшћeнo лицe извoђaчa) 
____________________          _______________________ 
дaтум:        дaтум:     
   
НАППМЕНА: Мпдел угпвпра пппунити, пптписати и пверити. У случају ппднпшеоа 
заједничке ппнуде, пднпснп наступа са ппдизвпђачем, у мпделу угпвпра мпрају бити 
наведени сви чланпви групе из групе ппнуђача, пднпснп сви ангажпвани ппдизвпђачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


