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Партија 1 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику ослободиоцима 

Краљева у Пљакином шанцу. 

 

Партија 2 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен-костурници Гробници 

хероја код Господар Васиног конака у Краљеву. 

 

Партија 3 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику палим борцима 

НОБ-а и Црвеноармејцима у Врби код Краљева. 
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НОБ-а у Матарушкој Бањи. 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности радова, ред. бр. 1(1.3.1)/2016, бр. Одлуке 610/2 од 

20.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности 

ред. бр. 1(1.3.1)/2016, бр. решења 610/3 од 20.04.2016. године, припремљена је  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности, набавка радова: Конзерваторско-рестаураторски 

радови на споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа 

 

                                       ЈНМВ бр. 1(1.3.1)/2016 

 

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса  наручиоца:  

Назив наручиоца:  Завод за заштиту споменика културе Краљево 

Адреса:  36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24 

Интернет страница http://www.zzskv.rs/ 

 

ПИБ: 100239951 

Матични број: 07101104 

 

2. Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке 

мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке.  

 

3. Лице за контакт: Лица за контакт су Горан Кужић, архитекта и Војкан 

Милутиновић, дипл. археолог служ. за ЈН, електронска адреса: zzzskv@gmail.com; 

факс: 036/321-025. 

 

4. Опис предмета јавне набавке: Конзерваторско-рестаураторски радови на 

споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа. 

 

Ознака из општег речника набавке:  Радови на изградњи историјских споменика или 

спомен-кућа – 45212314. 

 

5. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: Предметна 

набавка је обликована у 5 (пет) партија, и то: 

 

Партија 1 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику ослободиоцима 

Краљева у Пљакином шанцу. 
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Партија 2 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен-костурници Гробници 

хероја код Господар Васиног конака у Краљеву. 

 

Партија 3 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику палим борцима НОБ 

и Црвеноармејцима у Врби код Краљева. 

 

Партија 4 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику палим борцима НОБ 

у Матарушкој Бањи. 

 

Партија 5 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику борцима НОБ у 

Рашкој.  

 

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

обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 

76. ст. 3. Закона и конкурсном документацијом.  

 

6. Подношење понуде 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. Коверат мора бити оверен печатом понуђача на месту затварања. 

На коверти се мора назначити предмет и број јавне набавке, као и деловодни број 

понуде заведене код понуђача. Незапечаћена понуда неће бити разматрана. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса, адресу 

електронске поште и особу за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу:  Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36 

000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24, са назнаком: ,,Понуда за ЈНМВ РАДОВА: 

конзерваторско-рестаураторски радови на споменицима посвећеним НОБ на 

територији Рашког округа, ред. бр. 1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА бр. ___________ - НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 

нити да учествује у више заједничких понуда. 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. 

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним 

доказима предвиђеним у конкурсној документацији. Понуда се попуњава на српском 

језику, читко.  

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 

обележити датум и сат пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
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потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде.  

 

7. Рок за подношење понуде 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у 

року од 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца, односно до 28.04.2016. године у 12.00 

часова, без обзира на начин подношења.        

         Понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеном у позиву 

за подношење понуда сматраће се неблаговременом, а Комисија за јавну набавку ће је 

по окончаном поступку отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 

је поднета неблаговремено. 

 

8. Место, време и начин отварања понуда  

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 28.04.2016. године у 12.15 часова у 

просторијама  Завода за заштиту споменика културе Краљево, 36 000 Краљево, ул. 

Цара Лазара бр. 24.  

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 

 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити 

оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од 

стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно 

пре почетка отварања понуда. 

 

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора  

         Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, а на основу 

извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана 

од дана отварања понуда и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења исте. 

 

11.Обустава поступка 

          Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави 

поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења исте. 

          Наручилац може, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, да обустави поступак јавне 

набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време 

покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед 

којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
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12. Критеријум за избор најповољније понуде: „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.   

Комисија ће, уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену, дати предност 

Понуђачу који понуди краћи РОК за извођење радова (партије 1, 2, 3, 4 и 5).  

 

13. Контакт: Горан Кужић, архитекта и Војкан Милутиновић, дипл. археолог служ. за 

ЈН.  

 Додатне информације и обавештења у вези са применом понуде понуђач може 

тражити у писменом облику на е-mail адресу zzzskv@gmail.com; факс: 036/321-025.  

  

 

                                                                  Комисија за јавну набавку 

 

                                                             

                           II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке је набавка радова: Конзерваторско-рестаураторски радови на 

споменима посвећеним НОБ-у на територији Рашког округа. Ознака из општег речника 

набавке:  Радови на изградњи историјских споменика или спомен-кућа – 45212314. 

 

2. Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђивња гаранције квалитета, рок испоруке, евентуалне додатне 

услуге и сл. 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИСИ 

 

Партија 1 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику ослободиоцима 

Краљева у Пљакином шанцу. 

 

На иницијативу Општинског одбора СУБНОР-а Краљево, подигнут је споменик у 

Пљакиној улици који је посвећен овом изузетно битном догађају за историју 

Краљева. Налази се на правцу којим су снаге ослободилаца 1944. године извршиле 

главни стратешки удар и ослободиле град. Инвеститор Главног пројекта споменика 

била је СО Краљево, а аутор и одговорни пројектант архитекта Александар 

Васиљевић, који је радио у Комуналном предузећу "Комуна" у Краљеву, ООУР за 

пројектовање и изградњу "План". Споменик је откривен 1977. године.  Са 

првобитне локације, из Улице Пљакине код ибарског моста, премештен је у парк 

"Пљакин шанац". 

 

Пројектним решењем се предвиђа уређење платоа око споменика, поплочаних 

тераса у зеленим површинама, консолидација и рестаурација парапетног зида поред 

споменика са бронзаном плочом и оградног зида приступног степеништа,  уређење 

самог споменика чишћењем, консолидацијом пукотина, пломбирање недостајућих 

делова.   

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ  

                             Горан Кужић, дипл.инж.арх. 
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Партија 2 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен-костурници Гробници 

хероја код Господар Васиног конака у Краљеву. 

 

Спомен гробница се налази у веома лошем стању. Подигнута је 1951. године, али је 

у неком периоду извршена њена реконструкција, којом је значајно измењен 

оригинални изглед. Наиме, првобитно завршно обрађена терацом, са спомен плочом 

од гранита, ограђена ланчаницом између стубова квадратног пресека, касније је 

комплетно обложена резаним плочама од плавог.... Обложене су и хумка и спомен 

плоча са постаментом, про чему је облога утиплована у оригиналну плочу и тиме 

значајно оштећена. Стубића и ланчанице на споменику нема, а услед дејства воде и 

атмосферске запрљаности, дошло је до одлепљивања значајног дела облоге, као и 

ерозије бетонске конструкције хумке на угловима. Плоча са натписом је испуцала на 

местима где је бушена а текст је тешко препознатаљив. 

 

Пројектним решењем се предвиђа уређење платоа и простора око чесме, и то 

облагањем каменом из Сирогојна, као и уређење самог точећег места, замена свих 

камених плоча степеништа и хумке, као и чишћење и заливање фугни између плоча, 

како би се елиминисало растиње које их угрожава. Неопходно је обезбедити у 

локалној заједници редовно одржавање зелених површина које се налазе у склопу 

самог комплекса, као и спречавање коришћења простора испред комплекса, ка путу, 

за одлагање смећа. 

Посебну пажњу треба посветити рестаурацији плоча са натписима, које треба 

очистити, натписе обновити и потом заштитити. Веома је важан избор извођача за 

рестаурацију споменика, која мора бити изведена са највећом прецизношћу, као и 

обрада спојница плоча и њихова хидрофобна заштита. Инсталација довода и одвода 

воде на чесми сасвим добро функционише, па они не захтевају посебну 

интервенцију, осим у естетском смислу. 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ  

                             Горан Кужић, дипл.инж.арх. 

 

Партија 3 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику палим борцима НОБ 

и Црвеноармејцима у Врби код Краљева. 

 

Спомен обележје подигнуто 1976. године на иницијативу СУБНОРА и месне 

заједнице Врба, посвећено је изгинулим партизанима и Црвеноармејцима у 

борбама за ослобођење Краљева. На том месту су и сахрањени изгинули 

приадници Црвене армије, да би касније земни остаци били пребачени у Јагодину и 

тамо сахрањени уз вајвеће војне почасти у заједничку гробницу.  

Спомен обележје је подигнуто а по идејном пројекту архитекте Слободана 

Ђорђевића и представља обележје које сведочи о херојској борби двају народа за 

коначно ослобођење наше земље у другом светском рату. 

 

Тренутно стање објекта је врло лоше, зарастао је у траву и коров. Стаза је 

девастирана а околно растиње је набујало тако да  чак и камени селови отпадају са 

делова конструкције. Бетонски плато око самог споменика је изломљени и 

драстично девастиран. Скулптурална композиција обележја је такође девастирана, 

делови су поскидани (петокраке), бетонска маса испуцала и мападнута растињем и 

маховином. Текст на меморијалној плочи је тешко читљив. 
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Пројектом је предвиђена комплетна рестаурација и конзервација споменика. Све 

фугне у каменим зидовима се  чисте, а затим постављају нове од квалитетног 

цементног малтера. Камене коцке на темељном зиду се обнављају и постављају у 

слој цементног малтера, са фуговањем спојница. Камени квадри се цисте 

механички и хемијски а затим се премазују заштитним хидрофобним премазима. 

Исти поступак је планиран и да сеуради са споменичком скулптуром од пикованог 

камена. 

 Текст се обнавља и наглашава адекватном методом премазивањем подлоге 

бронзаним премазом. 

 Околни плато од бетона се разбија и на истпм месту се лије нови са потребном 

арматурном мрежом Q131, са глачањем завршног слоја. 

 Приступна стаза се чисти од наслага земље и траве а затим поправња потребном 

количином речних облутака који се постављају у слоју мршавог бетона. 

 Околно ниско растиње се сече, а гране високог дрвећа се подкресују како би се 

спомен обележје заштитило негативних утицаја и визуелно боље сагледавало. 

 По завршеним радовима сав отпадни материјал и шут се утовара у камионе и 

одвози на депонију. 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ  

                             Рајко Чубрић, дипл.инж.арх. 

 

Партија 4 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику палим борцима НОБ 

у Матарушкој Бањи. 

 

Спомен обележје подигнуто 1951. године на иницијативу СУБНОРА општине 

Краљево и месне заједнице Матарушка Бања у простору насеља Бање посвећено је 

стрељаним партизанима  првог партизанског одреда у овом крају “Јово Курсула”. 

Обележје је подигнуто као обелиск зидан каменим квадрима  из оближњих мајдана, 

правилно обрађеним тесаницима зиданим у квалитетном цементном малтеру. 

Меморијална табла је од јабланичког градита а текст је уклесан и наглашен 

бронзаном подлогом. Плоча је промењена и постављена је нова 1971.године. 

Подаци о првобитној плочи, тексту који је био и разлогу њене замене нису познати. 

Предпоставља се да је неки политички разлог био повод да тадашњи режим уради 

такву замену. 

Тренутно стање објекта је врло лоше, зарастао је у траву и коров. Стаза је 

девастирана а околно растиње је набујало тако да се споменик скоро и невиди.  

Бетонски плато око самог споменика је изломљени и уништен. Текст на 

меморијалној плочи је тешко читљив. 

Пројектом је предвиђена комплетна рестаурација и конзервација споменика. Све 

фугне се чисте, а затим постављају нове од квалитетног цементног малтера. 

Камени квадри се цисте механички и хемијски а затим се премазују заштитним 

хидрофобним премазима. 

Текст се обнавља и наглашава адекватном методом премазивањем подлоге 

бронзаним премазом. 

Околни плато од бетона се разбија и на истпм месту се лије нови са потребном 

арматурном мрежом Q131, са глачањем завршног слоја. 

Приступна стаза се чисти од наслага земље и траве а затим поправња потребном 

количином речних облутака који се постављају у слоју мршавог бетона. 

Околно ниско растиње се сече, а гране високог дрвећа се подкресују како би се 

спомен обележје заштитило негативних утицаја и визуелно боље сагледавало. 
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По завршеним радовима сав отпадни материјал и шут се утовара у камионе и 

одвози на депонију. 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ  

                             Рајко Чубрић, дипл.инж.арх. 

 

Партија 5 – Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику борцима НОБ у 

Рашкој. 

 

У центру Рашке, на градском тргу, подигнут је споменик борцима НОБ-а. Постоље 

споменика је правоугаоног облика израђено од гранита, а фигура ратника, пркосног 

става, са пушком у  левој руци  изливена је од бронзе. Може се рећи да представља 

однос народа према окупатору, који је представљен у овој масивној усамљеној 

фигури, наглашених детаља. Споменик је откривен седмог јула 1953. На споменику 

је постојала плоча са угравираним натписом, која је скинута. С обзиром да је 

споменик остао неизмештен и након новог урбанистичког уређења главног трга у 

Рашкој, којим су уведене знатне измене у материјализацији истог, нарочито новим 

партерним уређењем, (подни мозаици са претежно средњовековним мотивима) он 

и даље доминира околним простором. Неопходно је извести конзерваторско – 

рестаураторске интервенције на њему. 

                                ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ  

Горан Кужић, дипл.инж.арх. 

 

ГАРАНЦИЈА, ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ  

 

Понуђач је дужан да обезбеди тражену опрему и материјале за извођење радова 
како је то предвиђено у техничком опису. Дате техничке карактеристике материјала за 

извођење радова односе се на минималне карактеристике које материјал мора да 

испуњава. Материјал мора у потпуности да одговара минималним техничким 

карактеристикама дефинисаним Конкурсном документацијом. 

 

Квалитет: у складу са захтевима из техничке спецификације. 

 

Количина и опис радова: У складу са захтевима из техничке спецификације и 

условима за предузимање мера техничке заштите, утврђеним Решењима Републичког 

завода за заштиту споменика културе-Београд (стр. 75-84 Конкурсне документације), и 

предмерима и предрачунима датим у Табеларном делу понуде (стр. 28-37 Конкурсне 

документације). 

 

Напомена: набававка, транспорт материјала и опреме, на пада на терет понуђача. 

Извођач радова ангажује: помоћне раднике, обезбеђује материјал, превоз и сл. 

Надзорни орган је стручно лице запослено у Заводу за заштиту споменика културе 

Краљево.  

 

Место извођења радова: партија 1 – Споменик ослободиоцима Краљева у Пљакином 

шанцу, Ул. Пљакина, Парк Пљакин шанац, Краљево; партија 2 – Спомен-костурница 

Гробници хероја код Господар Васиног конака, Ул Карађорђева, Парк Св. Саве, 

Краљево; партија 3 – Споменик палим борцима НОБ и Црвеноармејцима, Врба бб. 

Краљево; партија 4 – Споменик палим борцима НОБ у Матарушкој Бањи, Ул. Хајдук 
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Вељкова, Матарушка Бања; партија 5 – Споменик борцима НОБ у Рашкој, Ул. Милана 

Ивановића, Градски трг, Рашка. 

 

III    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ  

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 

Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник  није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона, у погледу 

кадровског и пословног капацитета (партије 1, 2, 3, 4 и 5) и то: 

1) Да има запосленог или ангажованог уговором најмање једног одговорног 

извођача радова – дипломираног инжењера архитектуре, који поседује одговарајућу 

лиценцу ИКС, за извођење радова у области која је предмет ове јавне набавке или 

једног одговорног извођача радова – дипломираног грађевинског инжењера, који 

поседује одговарајућу лиценцу ИКС, за извођење радова у области  која је предмет 

ове јавне набавке. 

2) да је понуђач у протеклих осам година изводио грађевинске и грађевинско-

занатске радове на споменицима и спомен обележјима, (*на минимално три 

споменика или спомен обележја). 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

       Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу III, одељак 3.), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

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

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање,  потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III, одељак 

3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

У складу са чланом 79. ст. 2 и 3 ЗЈН, наручилац може пре доношења одлуке 

о додели уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи 

да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац 

доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од 

понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог 

понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код 

Наручиоца. 

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 
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доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 

Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

(партије 1, 2, 3, 4 и 5), у складу са чл. 77. став 2. Закона понуђач доказује на следећи 

начин: 

1. Кадровски капацитет 

За одговорног извођача радова, дипломираног инжењера архитектуре или 

грађевинског инжењера понуђач доставља следеће доказе: 

- Фотокопију лиценце издате од Инжењерске коморе Србије уз коју мора 

бити достављена одговарајућа потврда о важењу лиценце. 

- Уговор о раду или уговор о ангажовању по билом ком правном основу. 

- Фотокопију радне књижице – за сва лица у радном односу. 

- За запослене неопходно је да понуђач достави и М3-А или М-А образац као 

доказ о запослењу код понуђача, а за предузетника  М-1/СЗ образац.  

2. Пословни капацитет 

За изведене грађевинске и грађевинско-занатске радове на споменицима и 

спомен обележјима, (на минимално три споменика или спомен обележја) у 

протеклих осам година понуђач доставља следеће доказе: 

- Референтне листе изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова 

на на споменицима и спомен обележјима (на Образцу референтне листе, 

дат је у поглављу III, одељак 3.).  

- Потврдe референтних наручилаца за сваки појединачни уговор, да је 

понуђач извео грађевинске и грађевинско-занатске радове наведене у 

референтној листи, оверене од стране наручилаца (на Образцу потврде 

наручиоца о изведеним грађевинским и грађевинско-занатским радовима на 

споменицима и спомен обележјима, дат је у поглављу III, одељак 3.). 
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3. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

ДРУГИ ОБРАСЦИ 

 

 

И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку ЈНМВ  

                                              (навести назив понуђача) 

бр. 1(1.3.1)/2016, набавка радова: конзерваторско-рестаураторски радови на 

споменцима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, ПАРТИЈА бр. 

___________, испуњава све услове из чл. 75. и Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар. 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА 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  ________________________________________________ у поступку  

                                                         (навести назив подизвођача) 

ЈНМВ бр. 1(1.3.1)/2016, набавка радова: конзерваторско-рестаураторски радови на 

споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, ПАРТИЈА бр. 

___________, испуњава све услове из чл. 75. и Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар. 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре. 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 
Навести број изведених радова са износима – вредностима набавке, исказаним у динарима. 

Такође, навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца. 

 

  Ред. 

  бр. 

референтни 

наручилац 

лице за 

контакт и 

тел. број 

вредност 

испоруке у 

дин. 

назив споменика или 

спомен обележја 

датум и број 

потписаног 

уговора  

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

 

 

 

У _______________                                                       ПОНУЂАЧ 

 

Дана _________2016.                                М.П.                          _____________________

                                                                            

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА О ИЗВЕДЕНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ И 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА НА СПОМЕНИЦИМА И СПОМЕН 

ОБЕЛЕЖЈИМА 

 

Назив: ____________________________  

Седиште: ____________________________  

Улица и број: ____________________________  

Телефон: ____________________________  

Матични број : ____________________________  

ПИБ: ____________________________  

 

  

 У складу са чл. 77. Став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,  

 

 

ПОТВРДУ 

 

   Којом потврђујемо да је наш добављач ___________________________________                

(назив и седиште добављача)  

у протеклих осам година, извео грађевинске и грађевинско-занатске радове укупно у 

вредности од ____________________________динара, на следећим споменицима и 

спомен обележјима: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Потврда се издаје на захтев добављача__________________________________________  

(назив и седиште добављача)  

ради учешћа у јавној набавци радова: Конзерваторско-рестаураторски радови на 

споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, за потребе Завода за 

заштиту споменика културе Краљево по јавној набавци ред. бр. ЈНМВ бр. 1(1.3.1)/2016, 

и у друге сврхе се не може користити.  

 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:  

 

 

                                             М.П.                           ______________________ 

У ________________                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Дана: _____________ 2016. године 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце – купце из 

референтне листе. 
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IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда мора бити састављена на српском језику и остала документација која се 

односи на понуду мора бити на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

 Понуђач је у обавези да сачини понуду у складу са конкурсном документацијом 

и позивом за подношење понуда. 

 Понуђач попуњава тражене обрасце читко, у предвиђена поља за попуњавање 

или заокружују дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности 

попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 

 Сви обрасци морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица 

понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са поизвођачем, обрасци који су 

предвиђени за подизвођаче морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног 

лица подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на 

члана групе морају бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица члана групе. 

            Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим 

неопходним доказима предвиђеним у конкурсној документацији. Понуда се попуњава 

на српском језику, читко. Модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача 

ако понуду подноси самостално или са подизвођачем, или овлашћено лице овлашћеног 

члана групе понуђача, тј. овлашћено лице носиоца посла, ако понуду подноси група 

понуђача, у складу са споразумом из члана 81. став 4. Закона, а свака страна модела 

уговора мора бити парафирана од стране понуђача и подизвођача, односно од стране 

свих учесника у заједничкох понуди. 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. 

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 

обележити датум и сат пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

 
Понуда мора да садржи: 

- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  
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- Попуњена, потписана и оверена ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (само у случају да се даје понуда са подизвођачем) 

- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

- ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

- ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА О ИЗВЕДЕНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ И 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА НА СПОМЕНИЦИМА И 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈИМА 

- Попуњен, потписан и оверен  МОДЕЛ УГОВОРА, а свака страна модела уговора 

мора бити парафирана од стране понуђача и подизвођача, односно од стране 

свих учесника у заједничкох понуди.  

- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

(овај образац није обавезан)  

- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. 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: Завод за заштиту 

споменика културе Краљево-установа од националног значаја, 36 000 Краљево, ул. 

Цара Лазара бр. 24. са назнаком: 

 „Измена понуде за ЈНМВ, набавка радова: конзерваторско-рестаураторски 

радови на споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, ЈН бр. 

1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА бр. ______________ - НЕ ОТВАРАТИ“  

или 

 „Допуна понуде за ЈНМВ, набавка радова: конзерваторско-рестаураторски 

радови на споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, ЈН бр. 

1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА бр. ______________ - НЕ ОТВАРАТИ“  

или 

 „Опозив понуде за ЈНМВ, набавка радова: конзерваторско-рестаураторски 

радови на споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, ЈН бр. 

1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА бр. ______________ - НЕ ОТВАРАТИ“  

или 

 „Измена и допуна понуде за ЈНМВ, набавка радова: конзерваторско-

рестаураторски радови на споменицима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, 

ЈН бр. 1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА бр. ______________ - НЕ ОТВАРАТИ“. 
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 На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 

мења своју понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 

су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља III одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана  81. ст. 4. тач. 1), 2) и 

ст. 5. Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 
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• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  

• понуђачу који ће издати рачун; 

• рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља III одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 Наручилац је дужан да Добављачу исплати износ по једној испостављеној 

привременој ситуацији за изведене радове, овереној и потписаној од стране надзорног 

органа, а остатак до укупног износа уговорене цене радова на основу коначног 

обрачуна, у року најкасније до 45 дана од пријема уредно испостављеног рачуна за 

извршене радове и обостраног потписивања записника о извршеној примопредаји 

радова. 

Плаћање се мора извршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012).  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за конзерваторско-рестаураторске радове даје Понуђач у понуди. 

Гарантни рок за изведене радове је минимално 24 месеца од дана обостраног 

потписивања записника о примопредаји. 

 

8.3. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок извођења радова: рок за извођење радова (партије 1, 2, 3, 4 и 5) је 30 

радних дана од дана обостраног потписивања уговора. Извођач радова са којим буде 

закључен уговор у обавези је да предметне радове (партије 1, 2, 3, 4 и 5) изведе 

најкасније у року од 30 радних дана од дана обостраног потписивања уговора. 

 

8.4. 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. 
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену мора бити урачунати сви трошкови за извођење радова.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

  

 Имајући у виду вредност предмета набавке Наручилац не захтева додатна 

средства обезбеђења у поступку. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМА-

ЊЕМ ПОНУДЕ 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом) тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
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одговорити и објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 

1(1.3.1)/2016“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

  

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - „Најнижа понуђена цена“ 

 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном броју 

бодова (пондера) који износи 100 и вршиће се на основу понуђене цене: 

 

                        Ред.бр.                   Елементи критеријума                 Број пондера 

                           1.                            Понуђена ц е н а                                   100 

                        _________________________________________________________ 

                                                          Укупно:                                         100 бодова 
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1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА 100 пондера 

Бодовање понуђене цене ће се вршити према односу најниже цене и цене из 

сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера. Број 

пондера за укупну цену услуга из понуде осталих понуђача израчунаваће се према 

следећој формули: 

понуда са најнижом ценом х 100 (максимални број пондера) 

цена из понуде за коју се израчунава број пондера 

  

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Комисија ће, уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену, дати 

предност Понуђачу који понуди краћи РОК за извођење радова (партије 1, 2, 3, 4 и 5). 

 

У случају да две или више понуда имају исти рок за извођење радова, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок 

(партије 1, 2, 3, 4 и 5). 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(Образац изјаве из поглавља IX). 

  

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 

кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора 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). 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail zzzskv@gmail.com, или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О 
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поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву које садржи податке 

из Прилога 3Љ на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 

року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

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 из члан 149. ст. 3. 

и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о 

додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 

набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од 60.000,00 динара  (број жиро рачуна: 840-30678845-06; позив на број:  50-016; сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи; корисник: 

Буџет Републике Србије).  

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

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

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

 

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

 

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

елементе: 

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

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

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
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реализован, као и датум извршења налога; *Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 

Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован; 
 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

 (4) број рачуна: 840-30678845-06; 

 (5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

подноси захтев за заштиту права; 

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

подноси захтев за заштиту права; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

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

таксе наведене под тачком 1. 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале 

вредности, набавка радова: конзерваторско-рестаураторски радови на споменицима 

посвећеним НОБ на територији Рашког округа, ред. бр. 1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА 

бр.____________. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: – за јавну набавку радова ЈНМВ бр. 1(1.3.1)/2016 

 

Предмет понуде за јавну набвку мале вредности ред. бр. 1(1.3.1)/2016, коју спроводи 

Наручилац је набавка радова: Конзерваторско-рестаураторски радови на споменима 

посвећеним НОБ на територији Рашког округа, а према елементима цене датим у 

табеларном делу понуде. 

  

 

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Конзерваторско-

рестаураторски радови на споменима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, 

ред. бр. 1(1.3.1)/2016 (партије 1, 2, 3, 4 и 5) 

 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ПАРТИЈУ 1– Конзерваторско-рестаураторски радови 

на Споменику ослободиоцима Краљева у Пљакином шанцу. 

 

1. Пескарење површине споменика и зидова са 

ограде са натписима. Пескирање вршити 

кварцним песком одговарајуће гранулације и 
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воде под притиском. Гранулација песка и 

притисак воде мора бити одабран тако да не 

оштећује структуру бетона и профилацију. Пре 

пескирања пажљиво заштитити бронзану 

плочу и слова натписа на бетону. У цену 

урачуната помоћна скела. 

 Обрачун по m
2
 површине. 

       споменика  130,00 m
2
 х        =   

 

2. Преслагање плоча терасе у терену са 

консолидацијом подлоге и по потреби санација 

чеоних плоча терасе.  

   Обрачун по m
2
 терасе. 

         10,00 m
2
  х          =   

 

3. Рестаурација АБ зидова и клупе. Проверити 

везу са постаментом и по потреби елементе 

поново анкеровати. Постојеће елементе 

очистити од свих наслага. Извршити     

надоградњу оштећених и недостајућих делова 

од материјала који мора бити истог или 

одговарајућег састава, гранулације и боје по 

узору на постојећи. Ивице морају бити равне, а 

површине фино обрађене. 

   Обрачун по m
2
 

                 10,90    m
2
  х                    =  

 

4. Попуњавање мањих оштећења у бетонским 

елементима споменика у слоју дебљине          3-

6 mm одговарајућим двокомпонентним 

полимерним материјалом. Масу припремити 

према упутству произвођача, а припремљену 

смесу нанети глетелицом или шпахтлом преко 

чисте, чврсте и овлажене бетонске подлоге. 

Завршене ивице морају бити равне, а површине 

фино обрађене. 

    Обрачун по m
2 
обрађене површине. 

 

   90,00     m
2
  х                 =            

 

 ____________________________________ 

      У К У П Н О:                        

 
 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања:  

Рок важења понуде:                                       (минимално 30 дана) 

Рок извођења радова:  



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016 30 
 

Место и начин испоруке:  

Гарантни рок:                                   (минимално 24 месеца) 

 
       Датум: _______________                                                   П О Н У Ђ А Ч 
                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 

 

       Место:_____________                      М.П.                    ______________________  

 

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ПАРТИЈУ 2 – Конзерваторско-рестаураторски радови 

на Спомен-костурници Гробници хероја код Господар Васиног конака у Краљеву. 

 

 

1. Демонтажа мермерних плоча са хумке, 

постамента спомен плоче  и са плоче, заједно 

са подлогом. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на депонију.  

Обрачун по m
2
 плоче. 

 

12,00 m
2 

 х        =   

 

2. Пажљива демонтажа гранитне плоче са 

натписом, постамента спомен плоче и са плоче, 

заједно са подлогом. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на депонију.  

Обрачун паушално. 

 

паушално =   

 

3. Обијање тераца са сокле крипте.  Са терацом 

пажљиво обити оштећени бетон крипте на 

угловима, до здравог бетона. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на 

депонију.  

Обрачун по m
2
 плоче. 

 

4,00 m
2 

 х        =   

 

4. Бетонирање нових углова крипте, користећи 

везу постојеће арматуре и ојачавањем исте, са 

постављањем анкера за монтажу гранитних 

стубова, у потребној глаткој оплати.  

 

    4,00 ком х     =     

 

5. Бетонирање новог постамента спомен плоче, 

користећи везу постојеће арматуре и 

ојачавањем исте, са постављањем анкера за 
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монтажу плоче, у потребној глаткој оплати. 

Димензије постамента 98х43х25 cm 

 

    1,00 ком х     =   

  

6. Набавка материјала, машинска обрада и 

израда спомен плоче у свему према постојећој, 

израђена од светлог гранита, димензија 

65х89+30х8cm. Плоча се постваља у бетону са 

анкерисањем за крипту. Дубина сидрења је 30 

cm. На плочи исклесати следећи текст: 

На позив Централног комитета 

Комунистичке партије Југославије упућен 

народима Југославије 1941. Године, Окружни 

комитет КПС Краљево подигао је на устанак 

народ овог краја и организовао Партизански 

одред „Јово Курсула“, касније IV краљевачки 

батаљон Прве пролетерске бригаде. Сви 

чланови комитета дали су своје животе у тој 

борби. 

Овде су сахрањени: 

Драгослав Богавац, студент – секретар ОК. 

Миро Драгишић, радник – члан ОК – полит. 

Комесар Краљевачког одреда. 

Момчило Петровић – Трша, студент –  

секретар Партијске организације IV 

краљевачког батаљона“. 

Спомен – костурница је откривена 1951. 

године.   

Обрачун паушално. 

 

      паушално =   

 

 

7. Израда плоче крипте, облагање бетонског 

постамента и сокле крипте од ливеног тераца. 

Структура тераца по избору пројектанта. 

Подлогу за подложни слој (грунт) очистити и 

опрати, а затим нанети слој бетона минималне 

марке МБ 15, дебљине 3cm. Изведени 

подложни слој мора бити раван и довољно 

храпав, по потреби избраздан (ако се терацо не 

лије одмах). Смесу за терацо израдити од 

цемента, дробљеног агрегата и воде, размере 1: 

2,5. Масу са зрном агрегата приближно 

коцкастог облика и величине до 8mm, 

измешати усуво и онда додати воду. Терацо 

смесу минималне дебљине 2 cm излити преко 

подлоге са најблажим падом од средине ка 
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крајевима плоче крипте, добро набити, уваљати 

и глетовати. Завршни слој тераца заштитити од 

гажења, сунца, по потреби квасити водом, док 

се не стврдне. Најраније седам дана по 

изливању, под обрусити грубим брусом, до 

појаве чисте површине агрегата и прати чистом 

водом. Видљиве рупице, бразде или сличне 

неравнине испунити китом справљеним од 

цемента и мермерног брашна. Након три дана, 

по стврдњавању кита, под брусити брусевима 

различите финоће, док се не добије равна 

површина уједначеног сјаја. По завршетку 

најфинијег брушења, површину опрати два 

пута водом са додатком детерџента и осушити. 

Након сушења терацо премазати ланеним уљем 

и добро углачати.   

     Обрачун по m
2 
обрађене површине. 

 

    14,00 m
2 

 х        =    

 

8. Набавка материјала, машинска обрада и 

израда стубова од светлог гранита, димензија 

15х15х50cm. Стубови су правилног облика, 

завршно полирани идентичном обрадом као и 

спомен плоча. Стубови се за крипту анкеришу 

челичним анкерима који су уграђени у 

бетонску конструкцију крипте. На њих се 

поставља челична ланчаница.   

 

 Обрачун по комаду. 

 

   4 ком
  

х   =  

 

 

9. Набавка материјала, израда и постављање 

челичне ланчанице између гранитних стубова. 

Бојење ланчаника ограде заштитном бојом за 

метал са свим припремним радњама чићења, 

одмашћивања и спречавања настанка рђе. 

    Обрачун по m
1
 ланчаника. 

 

 

   10,00m
2
  х   =____________________ 

      У К У П Н О:                                   

 
 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања:  
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Рок важења понуде:                                       (минимално 30 дана) 

Рок извођења радова:  

Место и начин испоруке:  

Гарантни рок:                                   (минимално 24 месеца) 

 

 
       Датум: _______________                                                   П О Н У Ђ А Ч 
                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 

 

       Место:_____________                      М.П.                    ______________________  

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ПАРТИЈУ 3 – Конзерваторско-рестаураторски радови 

на Споменику палим борцима НОБ и Црвеноармејцима у Врби код Краљева. 

 

 

   1. Комплет чишћење стазе од траве и осталог растиња 

и одвоз шута на  градилишну депонију  

                           паушално------------------------------------  =       

 

 

   2. Механичко чишћење делова каменог зида  

челичним четкама и прањем цистом водом под 

притиском. Чишћење дотрајалих малтерских 

спојница, са поновним фуговањем квалитетним 

цементним малтером 

     m
2
  14,00  х   =     

 

 

 

    3. Набавка потребне количине гранитне коцке 

10х10цм са постављањем и фуговањем квалитетним 

цементним     

малтером. 

     M
1
 4,00  х      =           

     

           4. Комплет чишћење споменика механичким и хемијским путем 

              ради уклањања маслага алги и маховине 

                                                             

                                                        m
2
 20,00             х     =     

 

           5. Обнова текста на спомен плочи од мермера 

                                                         паушално --------------------------------------------  =   

    

      6. Премазивање комплет спомен обележја са неким 

од квалитетних хидрофобних премаза у три слоја до 

потпуне засићености камене масе ( урачуната и 

потребна скела) 
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    m
2
 20,00  х   =           

 

      7. Разбијање дотрајалог бетона и одвоз на депонију 

                                                   m
2
  30,00  х      =                        

       

      8.Набавка материјала и израда околног бетонског платоа и  

           дела стазе бетоном МБ 30 просечне дебљине 8цм. У цену 

           је урачуната и потребна арматурна мрежа 

    m
2
  30,00  х          =                    

 

       9.Чишћење приступне стазе са прањем цистом водом  

          Набавка материјала и обнова оштећених делова 

         приступне сзазе 

            m
2
   25,00  х      =     

 

      10. Набавка материјала иизрад и постављање  обележја петокраке 

           од лима дебљине 4мм са бојењем у четри слоја (два основна и дава завршна) 

                                                    ком 1 х                -------------------------- =             

 

       11.  Набавка материјала и израда петокраке у малтеру на самом обележју 

                                                    ком 1 х                ------------------------------ =        

 

       12. Набавка и обнова садног материјала-траве око спомен обележја  

                                                 паушално -    ----------------------------       =             

 

       13.Комплет чишћење градилишта утовар шута у камионе и 

                    одвоз на депонију 

                             тура 1 х 5.000,00 -------------------------------------      =                 

                       Свега динара: .......................    

 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања:  

Рок важења понуде: (минимално 30 дана) 

Рок испоруке:  

Место и начин испоруке:  

Гарантни рок: (минимално 24 месеца) 

 

 
       Датум: _______________                                                   П О Н У Ђ А Ч 
                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 

 

       Место:_____________                      М.П.                    ______________________  
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ПАРТИЈУ 4 – Конзерваторско-рестаураторски радови 

на Споменику палим борцима НОБ у Матарушкој Бањи. 

 

 

   1.  Kомплет разбијање дотрајалог бетона око спомен 

обележја и       шута на депонију  

     m
2
 6,20  х      =      

 

 

   2. Механичко чишћење камених тесаника челичним 

четкама и пескарењем са вађењем дотрајалих 

малтерских спојница од цементног малтера 

     m
2
  8,50  х   =     

 

   3. Поновно фуговање камених тесаника квалитетним 

цементним малтером. 

     m
2
 8,50  х                     =            

 

4. Премазивање комплет спомен обележја са неким од 

квалитетних хидрофобних премаза у три слоја до 

потпуне 

засићености камене масе 

    m
2
 8,50  х   =            

 

5.Набавка материјала и израда околног бетонског платоа и  

дела стазе бетоном МБ 30 просечне дебљине 8цм. У цену 

је урачуната и потребна арматурна мрежа 

    m
2
   6,00  х      =                         

 

6.чишћење приступне стазе са прањем цистом водом  

Набавка материјала и обнова оштећених делова 

приступне сзазе речним облутком 

            m
2
   18,00  х      =       

 

7. Обнова текстова и знакова на гранитној табли  

                                                 паушално -    ----------------------------       =           

 

8. Комплет чишћење градилишта утовар шута у камионе и 

 одвоз на депонију 

                             тура 1 х 5.000,00 ------------------------      =                

                       Свега динара: .......................                                
 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања:  

Рок важења понуде:                                       (минимално 30 дана) 

Рок извођења радова:  

Место и начин испоруке:  

Гарантни рок:                                   (минимално 24 месеца) 
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       Датум: _______________                                                   П О Н У Ђ А Ч 
                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 

 

       Место:_____________                      М.П.                    ______________________  

 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ПАРТИЈУ 5 – Конзерваторско-рестаураторски радови 

на Споменику борцима НОБ у Рашкој.  

 

1. Прање постамента од гранита водом под 

притиском. Притисак воде мора бити 

одговарајући да не оштети камен и 

профилацију. Очистити све флеке, патину, 

лишајеве и соли.   

    Обрачун по m
2
 постамента споменика. 

           7,50 m
2
 х           =   

2. Фуговање зидова од обрађеног камена 

цементним малтером са додатком гранулата од 

туцаног камена. Површине за фуговање 

очистити, отпрашити и опрати водом. 

Спојнице добро испунити малтером и 

обрадити на начин по избру пројектанта. 

Малтер не сме да буде редак да не дође до 

цурења материјала и прљања камена. По 

завршеном фуговању спојнице и лице 

очистити. 

         7,50 m
2
  х     =    

3. Попуњавање мањих оштећења у каменик 

блоковима постамента споменика у слоју 

дебљине          3-6mm одговарајућим 

двокомпонентним полимерним материјалом. 

Масу припремити према упутству произвођача, 

уз додатак агрегата за постизање приближне 

структуре камена.  Припремљену смесу нанети 

глетелицом или шпахтлом преко чисте, чврсте 

и овлажене подлоге. Завршене ивице морају 

бити равне, а површине фино обрађене. 

    Обрачун по m
2 
обрађене површине. 

   7,50     m
2
  х                =            

4. Чишћење бронзаних скулптура извршити 

помоћу одговарајућих средстава која ће бити 

одабрана након додатних истраживања. 

Напомињемо да се чишћење скулптура може 

вршити помоћу месинганих четки и 

одговарајућих раствора за чишћење код којих је 

пХ вредност блиска 7. Заштита бронзаних 
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склптура обавиће се помоћу раствора воска у 

терпентину у одговарајућем односу. При 

избору средстава за заштиту не смеју се 

користити она средства која хемијски реагују 

са бронзом. 

    ком  1  х     =  

 

5. Консолидација доњих делова скулптура за 

постамент вршити помоћу адекватног 

атестираног хемијског средства, а према 

упутству руководиоца рестаураторско-

конзерваторских радова. 

 

    паушално х  = _______________ 

     У К У П Н О:                              
 
 
 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања:  

Рок важења понуде:                                       (минимално 30 дана) 

Рок извођења радова:  

Место и начин испоруке:  

Гарантни рок:                                   (минимално 24 месеца) 

 

 
       Датум: _______________                                                   П О Н У Ђ А Ч 
                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 

 

       Место:_____________                      М.П.                    ______________________  

 

 
 
 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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VI МОДЕЛИ УГОВОРА 

 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

* У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, 

односно сви ПОДИЗВОЂАЧИ. 

 

 

УГОВОР 

о јавној набавци мале вредности Ев. бр. 1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА 1 – 

Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику ослободиоцима Краљева у 

Пљакином шанцу 

 
 

закључен дана __________________ године, у  Краљеву, између: 
попуњава Наручилац приликом закључења уговора

 

 

 
 УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. НАРУЧИЛАЦ: Завод за заштиту споменика  културе Краљево,   Краљево,  Ул.  Цара 

Лазара  бр. 24, PIB 100239951, матични број 07101104, кога заступа Иван Милуновић,  в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац посла), са једне стране, и 

 

2.  ДОБАВЉАЧ: _____________________, адреса:___________________, матични број: 

____________, шифра делатности:_____________, ПИБ _______________, број текућег 

рачуна ___________________  код  __________________  банке (у даљем тексту: Извођач), 

кога заступа директор/предузетник _____________________, са друге стране 
 

 

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:* 

*попуњава Понуђач   
 

 

  2.* Групу Понуђача чине: 

 

  2.1.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.2.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.3.*____________________________________  из _________________,  

               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

   

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа __________________________________, 

                         
(име и презиме) 

__________________________  ________________________________________. 
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 (функција)

                                  
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

 

 

  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________  

од * _______________  је саставни део овог уговора. 

* попуњава Понуђач – носилац посла 
 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду  одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

Подаци о наручиоцу:                        Подаци о добављачу - носиоцу посла: *  

ПИБ: 100239951  ПИБ:  

Матични број: 07101104  Матични број:  

Број рачуна:  840-69668-62 
Назив банке и  

број рачуна: 
 

Телефон:  036/331866 Телефон:  

Факс: 036/321-025 Факс:  

Е-mail: zzzskv@ gmail.com Е-mail:  

                                                                                                                                                             

*попуњава добављач 

                                                                                           

Основ уговора: * 

Број ЈНМВ:      

Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних 

набавки  

   

Број и датум одлуке о додели уговора:  

 

Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 2016.године 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

           Предмет уговора су конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику 

ослободиоцима Краљева у Пљакином шанцу. 

 Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на 

Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној 

понуди ___________ број: ____________ од _____________2016. године
 
 (у даљем тексту: 

Понуда).
             *попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни део Уговора. 

 

Члан 2. 
 

 Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 
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 Добављач се обавезује да ће у року од ______*
попуњава Понуђач  

 радних дана (не дуже од 30 

радних дана) од дана обостраног потписивања Уговора извести радове према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 

 Добављач/Извођач радова потписом овог Уговора изјављује да је упознат са 

документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво проучио, као 

и да иста нема недостатака.  

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне 

писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте. 

 У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати 

Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан кашњења односно 

прекорачења уговореног рока испоруке. 

 Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача: 

 -у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазавна кривицом 

Добављача; 

 -у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима 

са карактером „више силе“. 

 Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење 

рока. 

 Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу/ 

директору Завода са образложењем.. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум. 

Извођење радова се врши у оквиру  рока на који је уговор закључен. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем 

 

Члан ____.* 

 

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
                     (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                               
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно уговорене 

вредности. 

 Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
        (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                                
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно 

уговорене вредности. 

За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да је 

сам извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана. 

  

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
*попуњава Понуђач у случају ако се даје заједничка понуда 

 

Члан ____*. 

 

На основу закљученог Споразума ________________________   број ___________  од 

______________. године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности: 

Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику ослободиоцима Краљева у Пљакином 

шанцу,  Ев. бр. 1(1.3.1)/2016, између: 
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1. ______________________________________________  из __________________,  

                
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

 2. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

 3. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма  - 

_________________________________________   из  ____________________ 
                  (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________ и  буде носилац и гарант 

извршења посла. 

 Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе Понуђача  буде  

директор _________________________________ из _________________, 

                               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ___________________________ бр. ___________ који је овлашћен да предузима све 

потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за извршење 

преузетог посла. 

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

 

Цена 

Члан 3. 

 
 Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи 

укупно   =_________________
*
 динара без пдв односно укупно =___________

*
 динара са пдв. 

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне 

(непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога. 

 Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ 

 

 

Члан 4. 
 

 Квалитативни и квантитативни пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о 

чему ће се сачинити записник о примопредаји. 

 Добављач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од 

стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним 

обрачуном радова. Наручилац не признаје добављачу евентуалне вишкове радова. 

 

Члан 5. 
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 Добављач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 

придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, норматива и стандарда. 

 Добављач је дужан да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и безбедност 

складишта материјала, да објекат у току радова заштити и осигура од пожара и других врста 

штета, као и да у случају непоштовања ове одредбе и одредби општих прописа о мерама 

заштите на раду, сам одговара за насталу штету. 

  Добављач је дужан да да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова. 

  Добављач је дужан и да по завршетку радова уклони своју опрему, вишак материјала и 

сав отпадни материјал и да градилиште остави у уредном стању, да сноси транспортне 

трошкове, да пре почетка радова одреди одговорног извођача радова, да осигура радове, 

материјал и опрему од уобичајених ризика, за цео период извођења радова, да спроводи мере 

заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, у складу са законом који регулише ову 

материју, и то за све време припреме и извођења радова.   

 Добављач је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете 

приликом реализације Уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења Уговора. 

            У току трајања овог уговора Добављач ће заштитити Наручиоца од сваке одговорности 

проистекле услед било каквог пропуста или радње Добављача супротне закону или овом 

уговору. 

 Добављач се обавезује да искључиво сам одговара за насталу штету и обавезан је да 

Наручиоцу надокнади сву штету која произилази из кршења закона или овог уговора. 

 

Члан 6. 
 

 Уколико Добављач не изведе радове у уговореном року, не поштује поручене количине 

и добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор. 

 

Члан 7. 

 

Гарантни рок износи ____________ од дана обостраног потписивања записника о 

квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова (минимално 24 месеца). 

Добављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке, које се уоче у 

гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана. 

 

Члан 8. 
  

  Наручилац је дужан да Добављачу исплати износ по једној испостављеној привременој 

ситуацији за изведене радове, овереној и потписаној од стране надзорног органа, а остатак до 

укупног износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 

дана од пријема уредно испостављеног рачуна за извршене радове и обостраном потписивању 

записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова. 

 

Члан 10. 

 
 Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања извршења радова из члана 1. 

овог уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и 

прихваћеном Понудом. 

 

Члан 11. 
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Наручилац може, уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама, да прибави  додатне радове, у преговарачком поступку без објављивања  

позива за подношење понуда.  

Члан 12. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима као и други 

прописи који регулишу ову материју. 

  

Члан 13. 

 

  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у  Краљеву 

 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 

(шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.  

 

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА                                                              

___________________                                                                                  __________________ 

                                                                                                        Иван Милуновић, в.д. директора 

___________________                                                                                  __________________ 

датум потписивања уговора                                                        датум потписивања уговор 

 

 

 

 

 

Напомена:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.   
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

* У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, 

односно сви ПОДИЗВОЂАЧИ. 

 

 

УГОВОР 

о јавној набавци мале вредности Ев. бр. 1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА 2 – Конзерваторско-

рестаураторски радови на Спомен-костурници Гробници хероја код Господар 

Васиног конака у Краљеву 
 

 
закључен дана __________________ године, у  Краљеву, између: 

попуњава Наручилац приликом закључења уговора
 

 

 

 УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. НАРУЧИЛАЦ: Завод за заштиту споменика  културе Краљево,   Краљево,  Ул.  Цара 

Лазара  бр. 24, PIB 100239951, матични број 07101104, кога заступа Иван Милуновић,  в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац посла), са једне стране, и 

 

2.  ДОБАВЉАЧ: _____________________, адреса:___________________, матични број: 

____________, шифра делатности:_____________, ПИБ _______________, број текућег 

рачуна ___________________  код  __________________  банке (у даљем тексту: Извођач), 

кога заступа директор/предузетник _____________________, са друге стране 
 

 

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:* 

*попуњава Понуђач   

 

 

  2.* Групу Понуђача чине: 

 
  2.1.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.2.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.3.*____________________________________  из _________________,  

               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

   

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа __________________________________, 

                         
(име и презиме) 

__________________________  ________________________________________. 

          
 (функција)

                                  
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
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  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________  

од * _______________  је саставни део овог уговора. 

* попуњава Понуђач – носилац посла 
 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду  одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

Подаци о наручиоцу:                        Подаци о добављачу - носиоцу посла: *  

ПИБ: 100239951  ПИБ:  

Матични број: 07101104  Матични број:  

Број рачуна:  840-69668-62 
Назив банке и  

број рачуна: 
 

Телефон:  036/331866 Телефон:  

Факс: 036/321-025 Факс:  

Е-mail: zzzskv@ gmail.com Е-mail:  

                                                                                                                                                             

*попуњава добављач 

                                                                                           

Основ уговора: * 

Број ЈНМВ:      

Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних 

набавки  

   

Број и датум одлуке о додели уговора:  

 

Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 2016.године 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

              Предмет уговора су конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен-костурници 

Гробници хероја код Господар Васиног конака у Краљеву 
  

 Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на 

Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној 

понуди ___________ број: ____________ од _____________2016. године
 
 (у даљем тексту: 

Понуда).
             *попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни део Уговора. 

 

Члан 2. 
 

 Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 

 Добављач се обавезује да ће у року од ______*
попуњава Понуђач  

 радних дана (не дуже од 30 

радних дана) од дана обостраног потписивања Уговора извести радове према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 
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 Добављач/Извођач радова потписом овог Уговора изјављује да је упознат са 

документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво проучио, као 

и да иста нема недостатака.  

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне 

писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте. 

 У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати 

Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан кашњења односно 

прекорачења уговореног рока испоруке. 

 Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача: 

 -у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазавна кривицом 

Добављача; 

 -у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима 

са карактером „више силе“. 

 Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење 

рока. 

 Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу/ 

директору Завода са образложењем.. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум. 

Извођење радова се врши у оквиру  рока на који је уговор закључен. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем 

 

Члан ____.* 

 

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
                     (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                               
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно уговорене 

вредности. 

 Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
        (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                                
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно 

уговорене вредности. 

За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да је 

сам извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана. 

  

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
*попуњава Понуђач у случају ако се даје заједничка понуда 

 

Члан ____*. 

 

На основу закљученог Споразума ________________________   број ___________  од 

______________. године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности: 

Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен-костурници Гробници хероја код 

Господар Васиног конака у Краљеву,  Ев. бр. 1(1.3.1)/2016, између: 
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1. ______________________________________________  из __________________,  

                
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

 2. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

 3. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма  - 

_________________________________________   из  ____________________ 
                  (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________ и  буде носилац и гарант 

извршења посла. 

 Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе Понуђача  буде  

директор _________________________________ из _________________, 

                               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ___________________________ бр. ___________ који је овлашћен да предузима све 

потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за извршење 

преузетог посла. 

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

 

Цена 

Члан 3. 

 

 Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи 

укупно   =_________________
*
 динара без пдв односно укупно =___________

*
 динара са пдв. 

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне 

(непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога. 

 Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ 

 

 

Члан 4. 

 

 Квалитативни и квантитативни пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о 

чему ће се сачинити записник о примопредаји. 

 Добављач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од 

стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним 

обрачуном радова. Наручилац не признаје добављачу евентуалне вишкове радова. 

 

Члан 5. 
 

 Добављач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 

придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, норматива и стандарда. 
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 Добављач је дужан да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и безбедност 

складишта материјала, да објекат у току радова заштити и осигура од пожара и других врста 

штета, као и да у случају непоштовања ове одредбе и одредби општих прописа о мерама 

заштите на раду, сам одговара за насталу штету. 

  Добављач је дужан да да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова. 

  Добављач је дужан и да по завршетку радова уклони своју опрему, вишак материјала и 

сав отпадни материјал и да градилиште остави у уредном стању, да сноси транспортне 

трошкове, да пре почетка радова одреди одговорног извођача радова, да осигура радове, 

материјал и опрему од уобичајених ризика, за цео период извођења радова, да спроводи мере 

заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, у складу са законом који регулише ову 

материју, и то за све време припреме и извођења радова.   

 Добављач је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете 

приликом реализације Уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења Уговора. 

            У току трајања овог уговора Добављач ће заштитити Наручиоца од сваке одговорности 

проистекле услед било каквог пропуста или радње Добављача супротне закону или овом 

уговору. 

 Добављач се обавезује да искључиво сам одговара за насталу штету и обавезан је да 

Наручиоцу надокнади сву штету која произилази из кршења закона или овог уговора. 

 

Члан 6. 

 

 Уколико Добављач не изведе радове у уговореном року, не поштује поручене количине 

и добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор. 

 

Члан 7. 

 
Гарантни рок износи ____________ од дана обостраног потписивања записника о 

квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова (минимално 24 месеца). 

Добављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке, које се уоче у 

гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана 

 

Члан 8. 

  

  Наручилац је дужан да Добављачу исплати износ по једној испостављеној привременој 

ситуацији за изведене радове, овереној и потписаној од стране надзорног органа, а остатак до 

укупног износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 

дана од пријема уредно испостављеног рачуна за извршене радове и обостраном потписивању 

записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова. 

 

Члан 10. 

 
 Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања извршења радова из члана 1. 

овог уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и 

прихваћеном Понудом. 

 

Члан 11. 
  

Наручилац може, уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама, да прибави  додатне радове, у преговарачком поступку без објављивања  

позива за подношење понуда.  

Члан 12. 
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 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима као и други 

прописи који регулишу ову материју. 

  

Члан 13. 

 

  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у  Краљеву 

 

Члан 14. 

 

 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 

(шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.  

 

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА                                                           

___________________                                                                                  __________________ 

                                                                                                       Иван Милуновић, в.д. директора 

___________________                                                                                  __________________ 

датум потписивања уговора                                                        датум потписивања уговор 

 

 

 

 

 

Напомена:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.   
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3 

 

* У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, 

односно сви ПОДИЗВОЂАЧИ. 

 

 

УГОВОР 

о јавној набавци мале вредности Ев. бр. 1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА 3 – Конзерваторско-

рестаураторски на Споменику палим борцима НОБ и Црвеноармејцима у Врби 

код Краљева 
 

 

закључен дана __________________ године, у  Краљеву, између: 
попуњава Наручилац приликом закључења уговора

 

 

 
 УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. НАРУЧИЛАЦ: Завод за заштиту споменика  културе Краљево,   Краљево,  Ул.  Цара 

Лазара  бр. 24, PIB 100239951, матични број 07101104, кога заступа Иван Милуновић,  в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац посла), са једне стране, и 

 

2.  ДОБАВЉАЧ: _____________________, адреса:___________________, матични број: 

____________, шифра делатности:_____________, ПИБ _______________, број текућег 

рачуна ___________________  код  __________________  банке (у даљем тексту: Извођач), 

кога заступа директор/предузетник _____________________, са друге стране 
 

 

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:* 

*попуњава Понуђач   

 

 

  2.* Групу Понуђача чине: 

 
  2.1.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.2.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.3.*____________________________________  из _________________,  

               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

   

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа __________________________________, 

                         
(име и презиме) 

__________________________  ________________________________________. 

          
 (функција)

                                  
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
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  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________  

од * _______________  је саставни део овог уговора. 

* попуњава Понуђач – носилац посла 
 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду  одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

Подаци о наручиоцу:                        Подаци о добављачу - носиоцу посла: *  

ПИБ: 100239951  ПИБ:  

Матични број: 07101104  Матични број:  

Број рачуна:  840-69668-62 
Назив банке и  

број рачуна: 
 

Телефон:  036/331866 Телефон:  

Факс: 036/321-025 Факс:  

Е-mail: zzzskv@ gmail.com Е-mail:  

                                                                                                                                                             

*попуњава добављач 

                                                                                           

Основ уговора: * 

Број ЈНМВ:      

Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних 

набавки  

   

Број и датум одлуке о додели уговора:  

 

Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 2016.године 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

           Предмет уговора су конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику палим 

борцима НОБ и Црвеноармејцима у Врби код Краљева 

 Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на 

Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној 

понуди ___________ број: ____________ од _____________2016. године
 
 (у даљем тексту: 

Понуда).
             *попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни део Уговора. 

 

Члан 2. 

 

 Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 

 Добављач се обавезује да ће у року од ______*
попуњава Понуђач  

 радних дана (не дуже од 30 

радних дана) од дана обостраног потписивања Уговора извести радове према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 
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 Добављач/Извођач радова потписом овог Уговора изјављује да је упознат са 

документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво проучио, као 

и да иста нема недостатака.  

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне 

писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте. 

 У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати 

Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан кашњења односно 

прекорачења уговореног рока испоруке. 

 Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача: 

 -у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазавна кривицом 

Добављача; 

 -у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима 

са карактером „више силе“. 

 Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење 

рока. 

 Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу/ 

директору Завода са образложењем.. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум. 

Извођење радова се врши у оквиру  рока на који је уговор закључен. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем 

 

Члан ____.* 

 

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
                     (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                               
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно уговорене 

вредности. 

 Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
        (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                                
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно 

уговорене вредности. 

За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да је 

сам извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана. 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
*попуњава Понуђач у случају ако се даје заједничка понуда 

 

Члан ____*. 

 

На основу закљученог Споразума ________________________   број ___________  од 

______________. године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности: 

конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику палим борцима НОБ-а и 

Црвеноармејцима у Врби код Краљева,  Ев. бр. 1(1.3.1)/2016, између: 

 

1. ______________________________________________  из __________________,  

                
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 
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ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

 2. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

 3. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма  - 

_________________________________________   из  ____________________ 
                  (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________ и  буде носилац и гарант 

извршења посла. 

 Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе Понуђача  буде  

директор _________________________________ из _________________, 

                               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ___________________________ бр. ___________ који је овлашћен да предузима све 

потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за извршење 

преузетог посла. 

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

 

Цена 

Члан 3. 

 
 Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи 

укупно   =_________________
*
 динара без пдв односно укупно =___________

*
 динара са пдв. 

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне 

(непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога. 

 Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ 

 

 

Члан 4. 
 

 Квалитативни и квантитативни пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о 

чему ће се сачинити записник о примопредаји. 

 Добављач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од 

стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним 

обрачуном радова. Наручилац не признаје добављачу евентуалне вишкове радова. 

 

Члан 5. 
 

 Добављач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 

придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, норматива и стандарда. 
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 Добављач је дужан да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и безбедност 

складишта материјала, да објекат у току радова заштити и осигура од пожара и других врста 

штета, као и да у случају непоштовања ове одредбе и одредби општих прописа о мерама 

заштите на раду, сам одговара за насталу штету. 

  Добављач је дужан да да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова. 

  Добављач је дужан и да по завршетку радова уклони своју опрему, вишак материјала и 

сав отпадни материјал и да градилиште остави у уредном стању, да сноси транспортне 

трошкове, да пре почетка радова одреди одговорног извођача радова, да осигура радове, 

материјал и опрему од уобичајених ризика, за цео период извођења радова, да спроводи мере 

заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, у складу са законом који регулише ову 

материју, и то за све време припреме и извођења радова.   

 Добављач је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете 

приликом реализације Уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења Уговора. 

            У току трајања овог уговора Добављач ће заштитити Наручиоца од сваке одговорности 

проистекле услед било каквог пропуста или радње Добављача супротне закону или овом 

уговору. 

 Добављач се обавезује да искључиво сам одговара за насталу штету и обавезан је да 

Наручиоцу надокнади сву штету која произилази из кршења закона или овог уговора. 

 

Члан 6. 

 

 Уколико Добављач не изведе радове у уговореном року, не поштује поручене количине 

и добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор. 

 

Члан 7. 

 
Гарантни рок износи ____________ од дана обостраног потписивања записника о 

квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова (минимално 24 месеца). 

Добављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке, које се уоче у 

гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана 

 

Члан 8. 

  

  Наручилац је дужан да Добављачу исплати износ по једној испостављеној привременој 

ситуацији за изведене радове, овереној и потписаној од стране надзорног органа, а остатак до 

укупног износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 

дана од пријема уредно испостављеног рачуна за извршене радове и обостраном потписивању 

записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова. 

 

Члан 10. 

 
 Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања извршења радова из члана 1. 

овог уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и 

прихваћеном Понудом. 

 

Члан 11. 
  

Наручилац може, уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама, да прибави  додатне радове, у преговарачком поступку без објављивања  

позива за подношење понуда.  

Члан 12. 
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 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима као и други 

прописи који регулишу ову материју. 

  

Члан 13. 

 

  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у  Краљеву 

 

Члан 14. 

 

 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 

(шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.  

 

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА                                                         

___________________                                                                                  __________________ 

                                                                                                        Иван Милуновић, в.д. директора 

___________________                                                                                  __________________ 

датум потписивања уговора                                                        датум потписивања уговор 

 

 

 

 

 

Напомена:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.   
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4 

 

* У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, 

односно сви ПОДИЗВОЂАЧИ. 

 

 

УГОВОР 

о јавној набавци мале вредности Ев. бр. 1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА 4 – Конзерваторско-

рестаураторски на Споменику палим борцима НОБ у Матарушкој Бањи 

 
 

закључен дана __________________ године, у  Краљеву, између: 
попуњава Наручилац приликом закључења уговора

 

 

 

 УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. НАРУЧИЛАЦ: Завод за заштиту споменика  културе Краљево,   Краљево,  Ул.  Цара 

Лазара  бр. 24, PIB 100239951, матични број 07101104, кога заступа Иван Милуновић,  в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац посла), са једне стране, и 

 

2.  ДОБАВЉАЧ: _____________________, адреса:___________________, матични број: 

____________, шифра делатности:_____________, ПИБ _______________, број текућег 

рачуна ___________________  код  __________________  банке (у даљем тексту: Извођач), 

кога заступа директор/предузетник _____________________, са друге стране 
 

 

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:* 

*попуњава Понуђач   
 

 

  2.* Групу Понуђача чине: 

 
  2.1.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.2.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.3.*____________________________________  из _________________,  

               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

   

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа __________________________________, 

                         
(име и презиме) 

__________________________  ________________________________________. 

          
 (функција)

                                  
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

 

 

  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________  
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од * _______________  је саставни део овог уговора. 

* попуњава Понуђач – носилац посла 
 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду  одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

Подаци о наручиоцу:                        Подаци о добављачу - носиоцу посла: *  

ПИБ: 100239951  ПИБ:  

Матични број: 07101104  Матични број:  

Број рачуна:  840-69668-62 
Назив банке и  

број рачуна: 
 

Телефон:  036/331866 Телефон:  

Факс: 036/321-025 Факс:  

Е-mail: zzzskv@ gmail.com Е-mail:  

                                                                                                                                                             

*попуњава добављач 

                                                                                           

Основ уговора: * 

Број ЈНМВ:      

Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних 

набавки  

   

Број и датум одлуке о додели уговора:  

 

Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 2016.године 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 
 

           Предмет уговора су конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику палим 

борцима НОБ у Матарушкој Бањи. 
 Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на 

Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној 

понуди ___________ број: ____________ од _____________2016. године
 
 (у даљем тексту: 

Понуда).
             *попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни део Уговора. 

 

Члан 2. 
 

 Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 

 Добављач се обавезује да ће у року од ______*
попуњава Понуђач  

 радних дана (не дуже од 30 

радних дана) од дана обостраног потписивања Уговора извести радове према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 
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 Добављач/Извођач радова потписом овог Уговора изјављује да је упознат са 

документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво проучио, као 

и да иста нема недостатака.  

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне 

писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте. 

 У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати 

Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан кашњења односно 

прекорачења уговореног рока испоруке. 

 Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача: 

 -у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазавна кривицом 

Добављача; 

 -у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима 

са карактером „више силе“. 

 Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење 

рока. 

 Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу/ 

директору Завода са образложењем.. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум. 

Извођење радова се врши у оквиру  рока на који је уговор закључен. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем 

 

Члан ____.* 

 

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
                     (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                               
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно уговорене 

вредности. 

 Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
        (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                                
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно 

уговорене вредности. 

За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да је 

сам извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана. 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
*попуњава Понуђач у случају ако се даје заједничка понуда 

 

Члан ____*. 

 

На основу закљученог Споразума ________________________   број ___________  од 

______________. године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности: 

конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику палим борцима НОБ-а у 

Матарушкој Бањи, Ев. бр. 1(1.3.1)/2016, између: 
 

1. ______________________________________________  из __________________,  
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(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

 2. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

 3. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма  - 

_________________________________________   из  ____________________ 
                  (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________ и  буде носилац и гарант 

извршења посла. 

 Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе Понуђача  буде  

директор _________________________________ из _________________, 

                               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ___________________________ бр. ___________ који је овлашћен да предузима све 

потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за извршење 

преузетог посла. 

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

 

Цена 

Члан 3. 

 
 Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи 

укупно   =_________________
*
 динара без пдв односно укупно =___________

*
 динара са пдв. 

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне 

(непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога. 

 Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ 

 

 

Члан 4. 
 

 Квалитативни и квантитативни пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о 

чему ће се сачинити записник о примопредаји. 

 Добављач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од 

стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним 

обрачуном радова. Наручилац не признаје добављачу евентуалне вишкове радова. 

 

Члан 5. 

 

 Добављач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 

придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, норматива и стандарда. 
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 Добављач је дужан да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и безбедност 

складишта материјала, да објекат у току радова заштити и осигура од пожара и других врста 

штета, као и да у случају непоштовања ове одредбе и одредби општих прописа о мерама 

заштите на раду, сам одговара за насталу штету. 

  Добављач је дужан да да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова. 

  Добављач је дужан и да по завршетку радова уклони своју опрему, вишак материјала и 

сав отпадни материјал и да градилиште остави у уредном стању, да сноси транспортне 

трошкове, да пре почетка радова одреди одговорног извођача радова, да осигура радове, 

материјал и опрему од уобичајених ризика, за цео период извођења радова, да спроводи мере 

заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, у складу са законом који регулише ову 

материју, и то за све време припреме и извођења радова.   

 Добављач је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете 

приликом реализације Уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења Уговора. 

            У току трајања овог уговора Добављач ће заштитити Наручиоца од сваке одговорности 

проистекле услед било каквог пропуста или радње Добављача супротне закону или овом 

уговору. 

 Добављач се обавезује да искључиво сам одговара за насталу штету и обавезан је да 

Наручиоцу надокнади сву штету која произилази из кршења закона или овог уговора. 

 

Члан 6. 

 

 Уколико Добављач не изведе радове у уговореном року, не поштује поручене количине 

и добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор. 

 

Члан 7. 

 
Гарантни рок износи ____________ од дана обостраног потписивања записника о 

квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова (минимално 24 месеца). 

Добављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке, које се уоче у 

гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана. 

 

Члан 8. 

  

  Наручилац је дужан да Добављачу исплати износ по једној испостављеној привременој 

ситуацији за изведене радове, овереној и потписаној од стране надзорног органа, а остатак до 

укупног износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 

дана од пријема уредно испостављеног рачуна за извршене радове и обостраном потписивању 

записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова. 

 

Члан 10. 

 
 Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања извршења радова из члана 1. 

овог уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и 

прихваћеном Понудом. 

 

Члан 11. 
  

Наручилац може, уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама, да прибави  додатне радове, у преговарачком поступку без објављивања  

позива за подношење понуда.  

Члан 12. 
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 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима као и други 

прописи који регулишу ову материју. 

  

Члан 13. 

 

  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у  Краљеву 

 

Члан 14. 

 

 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 

(шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.  

 

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА                                                              

___________________                                                                                  __________________ 

                                                                                                       Иван Милуновић, в.д. директора 

___________________                                                                                  __________________ 

датум потписивања уговора                                                        датум потписивања уговор 

 

 

 

 

 

Напомена:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.   
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 5 

 

* У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, 

односно сви ПОДИЗВОЂАЧИ. 

 

УГОВОР 

о јавној набавци мале вредности Ев. бр. 1(1.3.1)/2016, ПАРТИЈА 5 – Конзерваторско-

рестаураторски на Споменику борцима НОБ-а у Рашкој 

 

 

закључен дана __________________ године, у  Краљеву, између: 
попуњава Наручилац приликом закључења уговора

 

 

 

 УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. НАРУЧИЛАЦ: Завод за заштиту споменика  културе Краљево,   Краљево,  Ул.  Цара 

Лазара  бр. 24, PIB 100239951, матични број 07101104, кога заступа Иван Милуновић,  в.д. 

директора (у даљем тексту: Наручилац посла), са једне стране, и 

 

2.  ДОБАВЉАЧ: _____________________, адреса:___________________, матични број: 

____________, шифра делатности:_____________, ПИБ _______________, број текућег 

рачуна ___________________  код  __________________  банке (у даљем тексту: Извођач), 

кога заступа директор/предузетник _____________________, са друге стране 
 

 

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:* 

*попуњава Понуђач   
 

 

  2.* Групу Понуђача чине: 

 

  2.1.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.2.*____________________________________  из _________________,  

              
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.3.*____________________________________  из _________________,  

               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

   

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа __________________________________, 

                         
(име и презиме) 

__________________________  ________________________________________. 

          
 (функција)

                                  
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

 

 

  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________  

од * _______________  је саставни део овог уговора. 
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* попуњава Понуђач – носилац посла 
 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду  одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

Подаци о наручиоцу:                        Подаци о добављачу - носиоцу посла: *  

ПИБ: 100239951  ПИБ:  

Матични број: 07101104  Матични број:  

Број рачуна:  840-69668-62 
Назив банке и  

број рачуна: 
 

Телефон:  036/331866 Телефон:  

Факс: 036/321-025 Факс:  

Е-mail: zzzskv@ gmail.com Е-mail:  

   *попуњава добављач 

                                                                                           

Основ уговора: * 

Број ЈНМВ:      

Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних 

набавки  

   

Број и датум одлуке о додели уговора:  

 

Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 2016.године 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 
 

           Предмет уговора су конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику борцима НОБ 

у Рашкој. 

 Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на 

Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној 

понуди ___________ број: ____________ од _____________2016. године
 
 (у даљем тексту: 

Понуда).
             *попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом чини саставни део Уговора. 

 

Члан 2. 
 

 Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 

 Добављач се обавезује да ће у року од ______*
попуњава Понуђач  

 радних дана (не дуже од 30 

радних дана) од дана обостраног потписивања Уговора извести радове према 

карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди. 

 Добављач/Извођач радова потписом овог Уговора изјављује да је упознат са 

документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво проучио, као 

и да иста нема недостатака.  
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Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне 

писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте. 

 У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати 

Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан кашњења односно 

прекорачења уговореног рока испоруке. 

 Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача: 

 -у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазавна кривицом 

Добављача; 

 -у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима 

са карактером „више силе“. 

 Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење 

рока. 

 Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу/ 

директору Завода са образложењем.. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум. 

Извођење радова се врши у оквиру  рока на који је уговор закључен. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем 

 

Члан ____.* 

 

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
                     (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                               
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно уговорене 

вредности. 

 Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 
        (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 

                                                
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно 

уговорене вредности. 

За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да је 

сам извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана. 

  

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
*попуњава Понуђач у случају ако се даје заједничка понуда 

 

Члан ____*. 

 

На основу закљученог Споразума ________________________   број ___________  од 

______________. године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности: 

конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику борцима НОБ-а у Рашкој, Ев. бр. 

1(1.3.1)/2016, између: 

 

1. ______________________________________________  из __________________,  

                
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 
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 2. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

 3. __________________________________________  из _________________,  

          
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма  - 

_________________________________________   из  ____________________ 
                  (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ________________________________________ бр. ____________ и  буде носилац и гарант 

извршења посла. 

 Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе Понуђача  буде  

директор _________________________________ из _________________, 

                               
(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул. ___________________________ бр. ___________ који је овлашћен да предузима све 

потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за извршење 

преузетог посла. 

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

 

Цена 

Члан 3. 

 
 Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Добављач дао у Понуди. 

 Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи 

укупно   =_________________
*
 динара без пдв односно укупно =___________

*
 динара са пдв. 

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне 

(непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога. 

 Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ 

 

 

Члан 4. 
 

 Квалитативни и квантитативни пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о 

чему ће се сачинити записник о примопредаји. 

 Добављач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од 

стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним 

обрачуном радова. Наручилац не признаје добављачу евентуалне вишкове радова. 

 

Члан 5. 
 

 Добављач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 

придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, норматива и стандарда. 

 Добављач је дужан да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и безбедност 

складишта материјала, да објекат у току радова заштити и осигура од пожара и других врста 
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штета, као и да у случају непоштовања ове одредбе и одредби општих прописа о мерама 

заштите на раду, сам одговара за насталу штету. 

  Добављач је дужан да да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова. 

  Добављач је дужан и да по завршетку радова уклони своју опрему, вишак материјала и 

сав отпадни материјал и да градилиште остави у уредном стању, да сноси транспортне 

трошкове, да пре почетка радова одреди одговорног извођача радова, да осигура радове, 

материјал и опрему од уобичајених ризика, за цео период извођења радова, да спроводи мере 

заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, у складу са законом који регулише ову 

материју, и то за све време припреме и извођења радова.   

 Добављач је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете 

приликом реализације Уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења Уговора. 

            У току трајања овог уговора Добављач ће заштитити Наручиоца од сваке одговорности 

проистекле услед било каквог пропуста или радње Добављача супротне закону или овом 

уговору. 

 Добављач се обавезује да искључиво сам одговара за насталу штету и обавезан је да 

Наручиоцу надокнади сву штету која произилази из кршења закона или овог уговора. 

 

Члан 6. 
 

 Уколико Добављач не изведе радове у уговореном року, не поштује поручене количине 

и добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор. 

 

Члан 7. 

 

Гарантни рок износи ____________ од дана обостраног потписивања записника о 

квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова (минимално 24 месеца). 

Добављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке, које се уоче у 

гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана 

 

Члан 8. 
  

  Наручилац је дужан да Добављачу исплати износ по једној испостављеној привременој 

ситуацији за изведене радове, овереној и потписаној од стране надзорног органа, а остатак до 

укупног износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 

дана од пријема уредно испостављеног рачуна за извршене радове и обостраном потписивању 

записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова. 

 

Члан 10. 

 
 Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања извршења радова из члана 1. 

овог уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и 

прихваћеном Понудом. 

 

Члан 11. 
  

Наручилац може, уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама, да прибави  додатне радове, у преговарачком поступку без објављивања  

позива за подношење понуда.  

Члан 12. 
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 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима као и други 

прописи који регулишу ову материју. 

  

Члан 13. 

 
  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у  Краљеву 

 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 

(шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.  

 

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА                                                              

___________________                                                                                  __________________ 

                                                                                                       Иван Милуновић, в.д. директора 

___________________                                                                                  __________________ 

датум потписивања уговора                                                        датум потписивања уговор 

 

 

 

 

 

Напомена:  Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.   
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде за јавну набавку радова: конзерваторско-рестаураторски радови на споменима 

посвећеним НОБ на територији Рашког округа, ред. број 1(1.3.1)/2016 – ПАРТИЈА бр. 

___________, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

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

 

 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова: 

конзерваторско-рестаураторски радови на споменима посвећеним НОБ на 

територији Рашког округа, ред. бр. 1(1.3.1)/2016 

 

 

 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) понуђач_____________________________________________________, 

даје:                                                                      (назив понуђача) 

 

  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности радова: конзерваторско-рестаураторски радови 

на споменима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, ред. број 1(1.3.1)/2016 – 

ПАРТИЈА бр. ___________, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 Потпис овлашћеног лица 
 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 

75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова: 

конзерваторско-рестаураторски радови на споменима посвећеним НОБ на 

територији Рашког округа, ред. бр. 1(1.3.1)/2016 

 

 

 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) понуђач ________________________________________________ 

даје:                                                                      (назив понуђача) 

 

 

 
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је при састављању 

понуде у поступку јавне набавке мале вредности радова: конзерваторско-

рестаураторски радови на споменима посвећеним НОБ на територији Рашког округа, 

ЈНМВ ред. број 1(1.3.1)/2016 – ПАРТИЈА бр. ___________, поштовао све 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. 

 

  

 

  

Датум:                                                 М. П. 

_____________________                                              _______________________ 
                                                               Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси 

понуду са подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице 

сваког понуђача из групе понуђача, односно сваки подизвођач. 
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ТЕХНИЧКА И ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 
Споменик ослободиоцима Краљева у Пљакином шанцу 

 

 
Спомен-костурница Гробници хероја код Господар Васиног конака 
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Споменик борцима НОБ у Рашкој 
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Споменик палим борцима НОБ и Црвеноармејцима у Врби код Краљева 
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Споменик палим борцима НОБ у Матарушкој Бањи. 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  75 
 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  76 
 

 
 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  77 
 

   



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  78 
 

 
 

 

 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  79 
 

 
 

 

 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  80 
 

 
 

 

 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  81 
 

 
 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  82 
 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  83 
 

 
 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.1)/2016  84 
 

 


