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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(1.3.3)/2016, бр. одлуке 545/2 од 
12.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности 
ред. бр. 1(1.3.3)/2016, бр. решења 545/3 од 12.04.2016. године, припремљена је  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности, набавка радова: Конзерваторско-рестаураторски 
радови на Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања 

 
                                       ЈНМВ бр. 1(1.3.3)/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 Мирјана Славковић, архитекта и Војкан 
Милутиновић, археолог служ. за ЈН, електронска адреса: zzzskv@gmail.com, факс: 
036/321-025. 
 

4. Опис предмета јавне набавке: Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен 
парку „Попина“ Општина Врњачка Бања. 
 
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 
јавна набавка није обликована по партијама. 
 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.3)/2016 4 
 

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 Спомен парку „Попина“ Општина 

Врњачка Бања, ред. бр. 1(1.3.3)/2016, - 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 

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 21.04.2016. 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. 
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8. Место, време и начин отварања понуда  

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.04.2016. 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. 

 

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.  
 

13. Контакт: Мирјана Славковић, архитекта и Војкан Милутиновић, 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.  
  

 

                                                                  Комисија за јавну набавку 
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                           II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

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

Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања. 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 ОПИС 

 

Опис споменика 

 
Спомен-парк „Попина“ је меморијални парк на узвишењу поред Попинске реке у месту 
Штулац, на К.П.785/1, катастарска општина Врњачка Бања. На том месту се догодила 
једна од првих антифашистичких борби, 13.октобра 1941.године. Према расположивим 
подацима забележено је да је том приликом погинуло 42 борца НОВ-а Југославије.  
 
Спомен-парк „Попина“ се налази у процедури за утврђивање за непокретно културно 
добро-знаменито место. Евидентиран је у Заводу за заштиту споменика културе 
Краљево дана 12.11.2015.године, под бројем 1. 
 
Још 1979. године је донета Одлука о забрани изградње објеката грађана у делу КО 
Штулац ради заштите зоне Спомен-парка „Попина“, од стране Скупштине општине 
Врњачка Бања. Ова Одлука је важила до усвајања Генералног урбанистичког плана 
предметног подручја.  
 
Одељење за управно-правне послове СО Врњачка Бања је донело Решење којим се 
Фонду за изградњу Спомен-парка „Попина“, Врњачка Бања одобрава изградња прве 
фазе Спомен-парка на к.п. 783/1, 784, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 787/1, 787/2, 
787/3, 787/4, 787/5, 782, 786/2, 773/2, 778/1 и 778/3, све у КО Штулац дана 
7.06.1979.године. 
 
Аутор споменика на Попини је архитекта, професор Богдан Богдановић. То је његов 
последњи, деветнаести споменик. Рађен је као троделни, са централним спомеником 
облика тростране призме, димензија 18.0 x 12.0 x 9.0м и два бочна елемента димензија 
6.0 x 6.0м x 0.7м, односно 3.5м. Централни споменик је изграђен од носећих 
армиранобетонских елемената, обложен плочама-блоковима од јабланичког сивог 
гранита. Бочни споменици су изграђени од монолитних гранитних блокова, 
постављених на армиранобетонским темељима. Централни споменик има цилиндар 
пречника 6м целом својом дужином, док бочни елементи имају отворе пречника 3м. На 
бочним елементима је уклесан текст „ Кад затреба понови ме“, фонтом и на начин који 
је карактеристичан за рад професора Богдановића. Споменике повезије пешачка стаза 
ширине 3.0м постављена у њиховој осовини, израђена од плоча јабланичког гранита на 
бетонској подлози, са посебно профилисаним завршним елементима.  
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Основна обрада свих блокова и гранитних плоча је дијамантом гатерисана површина са 
обореним ивицама ширине 2.0 x 2.0цм на свакој ивици.Од оваквог начина обраде изузет 
је једино завршни елемент на врху централног споменика који је специјално 
профилисан, са каналом димензије 10.0 x10.0цм по целој дужини споменика, у коме је 
постављена хоризонтална трака громобранске инсталације. Такође, на врху споменика 
су изведени вентилациони отвори ради вентилације унутрашњег простора централног 
споменика.. На простору темеља, испод терена, у унутрашњи простор споменика су 
уведени вентилациони канали од керамичких цеви Ø200мм. Улазни отвори ових 
вентилационих канала су удаљуни од споменика приближно 6.0м, на западној страни и 
налазе се у зеленој површини. Гранитни блокови су радионички израђени и постављени 
на прохромским носачима према планираној спецификацији, а у хоризонталне спојнице 
су уграђене траке оловног лима. 
 
На блоку постављеном на земљиној хумци, са супротне стране споменика,  исписан је 
текст: „Овде је 13. октобра 1941. године бранећи границе Ужичке републике Врњачко-
трстенички НОП одред водио жестоку борбу с петоструко надмоћнијим немачким 
колонама“, док је на бочној страници исписано: „Попина је знамен ослободилачке 
револуционарне борбе народа овог краја под руководством Комунистичке партије 
Југославије“.  
 
Постоји још један сличан камени квадер са називом споменика Спомен парк Попина 
који је постављен близу пута, поред прилазне шетне стазе. Ова шетна стаза је изграђена 
од магистралног пута до споменика, тј. до места где је требало да буде изграђен плато 
споменика. Изграђена је у ширини од око 2.0м од гранитне коцке димензија 15x15–18 
x10цм. 
 
У оригиналној техничкој документацији за изградњу овог комплекса било је података и 
о изградњи пратећих објеката и садржаја, али они нису реализовани. Такође, у 
непосредној близини споменика била је планирана садња 42 црвенолисна храста за 
сваког погинулог борца по један, као и  партерно уређење. Испред објекта планиран је 
плато неправилног облика, повезан са прилазним стазама. Плато је замишљен од 
цепаних камених плоча из локалних мајдана, постављених у слоју песка, али ни он није 
изграђен. 
 
По остацима електроинсталације може се закључити да је ова инсталација била 
изведена и да је споменик, заједно са приступним стазама, био осветљен. 
 
Споменик је у највећој мери финансиран од стране локалне заједнице, из Врњачке Бање 
и Трстеника, али помогли су људи из других делова Југославије. 
 

Стање објекта 

 
Спомен парк „Попина“ се налази на узвишењу, на чијем се врху постоји зараван, 
идеална за изградњу оваквог споменика. Приликом изградње вођено је рачуна да се 
што мање наруши природан амбијент, како у погледу конфигурације терена, тако и у 
погледу уређења. Међутим, током година, дошло је до промене конфигурације терена, 
људским фактором, тако да је сада један део платоа око споменика засечен и прети му 
дестабилизација. До ове промене је дошло када су на Попини организоване мото – трке 
због којих су изграђене стазе и скакаонице од магистралног пута до самог споменика. 
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Такође, цео предео, који обухвата више парцела, је зарастао у ниско и високо дивље 
растиње које омета визуре према споменику. Прилазна шетна стаза од гранитне коцке 
делом је зарасла у растиње, а делом утонула у терен и то у највећој мери због 
недозвољеног кретања моторних возила.  
 
Од времена изградње споменика на њему нису вршене интервенције. На фасадним 
површинама постоји велики број исписаних графита и то ће се уклонити као приоритет. 
На централном споменику је примећен недостатак више завршних камених лајсни од 
јабланичког гранита и на тим местима је неопходно израдити и поставити нове - 
материјализације, тона и начина уградње у свему према постојећем стању. Такође, 
током времена дошло је до појаве исољавања на фасадним површинама од чега су 
настале беле флеке које се морају уклонити, као и појава маховине и ситног растиња у 
спојницама. На појединим местима, нарочити на фасади централног споменика, може 
се приметити да су оловне траке у спојницама изашле из равни фасаде и оне се морају 
поново вратити на првобитно место. Велики проблем представљају недостајуће оловне 
траке које су насилним путем извађење из хоризонталних спојница и однете. Иначе су 
оловне траке уграђене, након експертизе на Архитектонском факултету у Београду, у 
сврху дилатационих трака и спречавања продора воде до бетонског зида споменика. На 
основу пројектне документације из Историјског архива Краљево сазнали смо да су све 
спојнице биле попуњене силиконским гитом ради спречавања продора воде, што више 
не постоји. Вентилација споменика, која се састоји од хоризонталних керамичких цеви 
које су у нивоу темеља уведене у унутрашњи простор споменика са једне стране и које 
су завршене вентилационим главама у простору зеленила на око 6.0м од споменика са 
друге стране, није у функцији тако да је потребно извршити анализу стања инсталације 
и предузети потребне мере ради поновног вентилисања и исушивања 
армиранобетонских носећих елемената. 
Камена стаза од плоча јабланичког гранита која повезује елементе споменика је зарасла 
у ниско растиње и мора се пажљиво очистити да не дође до оштећења плоча који су 
великог формата. 
 
Планиране интервенције 

 

Изради техничке документације за конзерваторско рестаураторске радове на Спомен-
парку „Попина“ приступило се ради довођење комплекса у стање које ће омогућити 
његову безбедну и функционалну употребу, као и ради редовног одржавања споменика. 
Сви радови ће бити изведени уз поштовање затечених вредности комплекса, уз додатак 
садржаја у складу са потребама и значајем предметног споменика. 
Због временског ограничења, као и ограничења у погледу финансијских средстава, 
планирано је да се радови на Спомен-парку „Попина“ изведу у две фазе. У првој фази 
планирано је чишћење и прање свих фасадних површинa, са скидањем графита и 
враћање оловних трака у спојнице, заштита споменика од атмосферилија и 
антиграфитна заштита, попуњавање спојница силиконским гитом, уградња 
недостајућих камених лајсни, поправка гранитне стазе између споменика, уређење 
прилазне шетне стазе од гранитне коцке, поправка система вентилације. Изградња 
платоа испред споменика који је био осмишљен пројектом професора Богдановића, али 
није реализован пренеће се у другу фазу. Овај плато ће се извести од плоча од 
ломљеног камена и пратиће конфигурацију терена, према изворном пројекту и 
графичкој документацији која је саставни део ове пројектне документације.  



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.3)/2016 9 
 

Такође, у првој фази биће постављени елементи урбаног мобилијара: стубићи за 
забрану проласка моторних возила и метална информациона табла, као и клупе које ће 
бити постављене на бетонским квадерима који ће бити у функцији инсталације 
вентилације. 
У другој фази извођења радова , поред изградње поменутог платоа, потребно је решити 
приступни део стазе од магистрале до гранитног блока са називом споменика у дужини 
од око 50м, као и уређење парцела у обликовном смислу и у смислу хортикултурног 
уређења, као и постављање додатног урбаног мобилијара. 
Све планиране радове треба извести уз стално присуство стручних сарадника Завода. 
 
Опис потребних радова 

 

За извођење радова планирано је постављање прописне скеле која се обрачунава само 
једанпут за све време трајања радова.  
Са свих површина споменика и камених квадера потребно је скинути графите. Графите 
скинути физичким и хемијским средствима, са претходно урађеним пробама и уз 
присуство стручног сарадника Завода. Све остале камене површине опрати водом под 
притиском без употребе хемијских средстава ради чишћења спојница од земље, 
маховине и ситног растиња, као и ради скидања флека од исољавања. Приликом 
подизања скеле и прања споменика потребно је враћати оловне траке у спојнице на 
местима где су изашле из фасадних равни. Након чишћења површине заштитити 
транспарентним средствима за заштиту камена, након изведених проба и прибављања 
одговарајућег атеста. У циљу изоловања унутрашњости споменика од продирања влаге 
и изливања шалитре  фуге између блокова попунити силиконским гитом на дубини од 5 
милиметара, према аутентичном извођачком пројекту. Приликом извођања ових радова 
водити рачуна да се силикон прецизно наноси како не би дошло до прљања камених 
површина.  
Шетну стазу од плоча јабланичког гранита већих формата која повезује елементе 
споменика очистити од ниског растиња, пажљивим чишћењем спојница, да не би 
дошло до оштећења камена. Ове камене плоче су постављене у малтеру на бетонској 
подлози, без већих спојница, тако да нема потребе за попуњавањем истих. 
Недостајуће камене лајсне на централном споменику набавити и уградити у свему по 
угледу на постојеће у погледу димензија, врсте, тона, обраде камена и начина везивања. 
Изузетно је важно да ове лајсне буду израђене од јабланичког гранита. Из тог разлога 
Завод за заштиту споменика културе Краљево је остварио контакт са предузећем 
Гранит Јабланица и тиме омогућио набавку аутентичног гранита. Понуда предузећа 
Гранит Јабланица се односи само на испоруку гранитних лајсни, док допремање 
материјала није разматрано. Уколико буде потребе, Завод може уступити овај контакт 
заинтересованом извођачу радова, ради сачињавања понуде. 
Постојећа стаза од гранитних коцки нестандардних димензија (15-18/15/10цм) је у 
великој мери девастирана због несавесног коришћења.  Сталним проласком моторних 
возола ова стаза је на појединим местима утонула у терен, а на неким местима камене 
коцке недостају. Приметна је једна деоница где недостају камене коцке у дужини од око 
30м и то на месту где је пролазила стаза за мото трке. Ова деоница се мора поново 
поплочати гранитним коцкама у свему према постојећим. На осталим местима је 
приметан недостатак појединих коцки. Ову стазу треба прво очистити од ниског 
растиња, затим скинути наслаге земље, а онда попунити деонице новом каменом 
коцком постављеном у слоју песка уз претходну припрему подлоге. 
Плато испред споменика ће бити предмет реализације друге фазе изградње.  
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Планирани плато ће бити изведен од цепаног плочастог камена високог квалитета, без 
оштећења, црних и сивих тонова, дебљине 5-7цм у слоју песка крупније гранулације 
дебљине 10цм, на припремљеној подлози од набијеног шљунка дебљине 15цм. Камен 
може бити и из локалних мајдана. Пре уградње, на узорак камена потребно је добити 
сагласност надзорног органа.  
Спомен парк је потребно опремити урбаним мобилијаром и то постављањем металне 
информационе табле са двостраним текстом , у свему према графичком прилогу и 
ливених стубића за спречавање проласка моторних возила. Сав уграђени урбани 
мобилијар мора одговарати прописима за коришћење на јавним површинама. При 
избору мобилијара потребно је консултовати стручног сарадника Завода. 
Вентилација споменика 
Постојећу вентилацију споменика од керамичких цеви са завршним бакарним главама, 
(од којих је остало две главе), потребно је демонтирати. Провером на лицу места 
утврдили смо да вентилација није у функцији. Претпоставка је да је током времена 
дошло до значајних оштећења и на самим цевима. Техничку документацију за извођење 
вентилације смо пронашли у Историјском архиву Краљево тако да смо са великом 
поузданошћу могли да утврдимо положаје постојећих цеви, промере и начин 
функционисања. Планирали смо да урадимо нову инсталацију вентилације у свему 
према аутентичном пројекту, сем што смо предвидели употребу ПВЦ цеви уместо 
досадашњих керамичких. 
Након демонтаже постојеће инсталације, на простору темеља, у свему према 
постојећем стању, испод терена у унутрашњи простор споменика потребно је увести 
шест канала од ПВЦ цеви фи 200мм ради израде нове природне вентилације 
централног елемента споменика. Цеви положити на дубини од 0.9м од теренан на 
подлози од песка, у свему према графичким прилозима техничке документације.  
Улазни отвори ових вентилационих канала распоређени су симетрично и исти су 
удаљени од споменика  приближно 6.0м (у свему према постојећем стању) и налазе се у 
зеленој површини на западној страни споменика, маскиирани у зеленилу. 
Сваки улазни вод биће заштићен бетонским квадером димензије 40/45/70 цм са 
уграђеном челичном вентилационом жалузином, који ће бити фундиран и постављен на 
подлози од шљунка дебљине 10цм, у свему према графичким прилозима. Ове бетонске 
квадере ћемо искористити као носаче за постављање клупе (израдићемо 2 клупе), 
обзиром да су на погодном месту за визуелно сагледавање споменика. 
На завршном елементу на врху споменика постоји 8 вертикалних отвора кроз гранитни 
елемент и бетонску плочу фи 100мм, који тренутно нису у функцији. Ове отворе 
потребно је очистити и поново ставити вентилацију у функцију. Уколико је могуће 
уградити и заштитне мрежице али о томе ће одлучити пројектант на лицу места када се 
у потпуности буде сагледало тренутно стање инсталације ветилације. 
Све радове потребно је извести у складу са прописима и нормативима за поједине врсте 
радова. 
 
 
 

У Краљеву,                   ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: 
март 2016. године                                     Мирјана Славковић, дипл.инж.арх. 
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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, условима 
за предузимање мера техничке заштите утврђеним Решењима Републичког завода за 
заштиту споменика културе-Београд, техничким цртежима (стр. 55-58 Конкурсне 
документације) и предмером и предрачуном датим у Табеларном делу понуде (стр. 33-
39 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: Спомен-парк „Попина“, Штулац бб, Врњачка Бања. Понуђач 
је пре давања понуде у могућности да изврши „увид на лицу места“. За ову радњу 
понуђачима је омогућен заједнички излазак на терен у понедељак 18.04.2016. године у 

12 часова. Место окупљања је на локацији Спомен парка „Попина“. Особа за контакт и 
додатне информације је Мирјана Славковић дипл. инж. арх.: емаил: zzzskv@gmail.com, 
факс: 036/321-025. 
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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 пословног и финансијског капацитета капацитета и то: 

1) Да има запослена или ангажована уговором по било ком правном основу следећа 

лица: 

Најмање 1 (једног) одговорног извођача радова – дипломираног грађевинског 

инжењера, који поседује одговарајућу лиценцу ИКС, за извођење радова у области  

која је предмет ове јавне набавке. 

Најмаље 5 (пет) лица распоређених на пословима грађевинских и грађевинско-

занатских радова. 

2) Да је Понуђач у протеклих 5 (пет) година изводио грађевинске и грађевинско- 

занатске радове на непокретним културним добрима (*на минимално два НКД). 
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3) Да је понуђач у претходне 2 (две) обрачунске године (2015. и 2014.) остварио 

промет од грађевинских и грађевинско-занатских радова, у укупном износу од 

најмање 5.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ. 

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. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

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

набавци и да је документује на прописани начин. 

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

складу са чл. 77. став 2. Закона понуђач доказује на следећи начин: 

1. Кадровски капацитет 

За одговорног извођача радова, дипломираног 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. 

 За најмање 5 (пет) лица распоређених или ангажованих на пословима из 

области грађевинских и грађевинско-занатских радова понуђач доставља следеће 

доказе: 

- Фотокопију уговора о раду или уговора о ангажовању по било 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 и Финансијски капацитет 

За изведене грађевинске и грађевинско-занатске радове на непокретним 

културним добрима (*на минимално два непокретна културна добра) у 

протеклих пет година понуђач доставља: 

- Референтну листу изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова 

на непокретним културним добрима (на Образцу референтне листе, дат је у 

поглављу III, одељак 3.). 

- Изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је извео 

радове наведене у референтној листи по закљученим уговорима наведеним у 

референтној листи (на Образцу Изјаве, дат је у поглављу III, одељак 3.) 

За остварен промет од грађевинских и грађевинско-занатских радова у 

претходне две обрачунске године (2015. и 2014.) понуђач доставља следеће доказе: 

- Референтну листу изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова 

(на Образцу референтне листе, дат је у поглављу III, одељак 3.).  
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- 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, 

дат је у поглављу III, одељак 3.). 
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3. ОБРАСЦИ ИЗЈАВЕ 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(1.3.3)/2016, набавка радова: конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен 
парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, 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(1.3.3)/2016, набавка радова: конзерваторско-рестаураторски радови на 
Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, 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 ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
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 

објекта/непокретног 

културног добра 

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) 

 

Напомена: Овај образац попуњава се у два примерка за доказивање оствареног 

промета од грађевинских и грађевинско-занатских радова у претходне две 

обрачунске године (2015. и 2014.), као и за изведене радове на непокретним 

културним добрима у протеклих 5 година. 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА О ИЗВЕДЕНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ И 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА  

 

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 2015. и 2014. години, извео грађевинске и грађевинско-занатске радове укупно у 
вредности од ____________________________динара, на следећим објектима: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Потврда се издаје на захтев добављача__________________________________________  

(назив и седиште добављача)  
ради учешћа у јавној набавци радова: конзерваторско-рестаураторски радови на 
Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, за потребе Завода за заштиту 
споменика културе Краљево, по јавној набавци ред. бр. 1(1.3.3)/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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗВЕДЕНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ И ГРАЂЕВИНСКО-

ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА НА НЕПОКРЕТНИМ КУЛТУРНИМ ДОБРИМА 
 
 
 
                                                    Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу 

понуђач ______________________________________ из ___________________ ул. 
________________________________ бр._________  

даје 
 

И З Ј А В У 

 
да је у протеклих пет година извео грађевинске радове на следећим непокретним 
културним добрима (*на минимално два непокретна културна добра): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Изјаву дајем ради учешћа у јавној набавци радова: конзерваторско-рестаураторски 
радови на Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, за потребе Завода за 
заштиту споменика културе Краљево, по јавној набавци ред. бр. 1(1.3.3)/2016. 
 

 

 
У _______________                                                       ПОНУЂАЧ 
 
Дана _________2016.                                М.П.                          _____________________

                                                                            
(потпис овлашћеног лица) 
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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 

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗВЕДЕНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ И ГРАЂЕВИНСКО-
ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА НА НЕПОКРЕТНИМ КУЛТУРНИМ ДОБРИМА 

- 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 

- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА са 
прилозима 

 
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 радова: конзерваторско-рестаураторски радови на 
Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, ЈН бр. 1(1.3.3)/2016, - НЕ 
ОТВАРАТИ“  
или 
 „Допуна понуде за ЈНМВ радова: конзерваторско-рестаураторски радови на 
Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, ЈН бр. 1(1.3.3)/2016, - НЕ 
ОТВАРАТИ“  
или 
 „Опозив понуде за ЈНМВ радова: конзерваторско-рестаураторски радови на 
Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, ЈН бр. 1(1.3.3)/2016, - НЕ 
ОТВАРАТИ“  
или 
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 „Измена и допуна понуде за ЈНМВ радова: конзерваторско-рестаураторски 
радови на Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, ЈН бр. 1(1.3.3)/2016, - НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
 
 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 
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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; 

• 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. 

Плаћање се врши по испостављеним привременим ситуацијама за изведене 
радове, овереним и потписаним од стране надзорног органа, а остатак до укупног 
износа уговорене цене радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 
дана од дана испостављања фактуре од стране извођача 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: крајњи рок за извођење радова је 10.07.2016. године. 
Извођач радова са којим буде закључен уговор у обавези је да предметне радове изведе 
најкасније до 10.07.2016. 

 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 

9. 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. 
  Процењена вредност јавне набавке: Укупна процењена вредност јавне набавке је 
3.008.333,00 дин. без урачунатог пдв. 
 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 
ПДВ, сматраће се  да је иста дата без ПДВ.  
 Понуде које буду дате преко процењене вредности Наручиоца биће одбијене, 

као неприхватљиве. 
 

 

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  
 
 11)1) Изабрани понуђач је дужан да прибави о свом трошку и у оригиналном 
примерку у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену 
меницу, као гаранцију за добро извршење посла.  

а) средство обезбеђења за добро извршење посла  

- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и 

ОП обрасцем, која се предаје у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 
осам дана од дана закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у 
складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011), а као доказ понуђач уз 
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меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 

пословне банке. 
11)1)2) Садржина: 

 Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може 
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, 
мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 
уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (из Конкурсне 
документације), на име доброг извршења посла и са назначеним износом од минимум 
10% од вредности уговора без ПДВ-а.  
 Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају 
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан 
назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број 
ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и 
у динарима без пдв, са навођењем рока важности. 

11)1)3) Начин подношења: у року од осам дана од дана закључења уговора. 
11)1)4) Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без 

пдв. 
11)1)5) Рок трајања: рок важења средства финансијског обезбеђења је 30 

(тридесет) дана од дана престанка важења уговора о јавној набавци односно 30 
(тридесет) дана од дана од дана извршења последње обавезе изабраног понуђача. Ако 
се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се 
продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 дана пре истека 
важећег. 
 Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења у случају да Извршилац 
не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са уговором, изврши их делимично 
или касни са извршењем уговорених обавеза. 
 Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У 
супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. Уколико 
средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације 
понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака.  
  

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 
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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, 

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(1.3.3)/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  

 

 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: 
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                        Ред.бр.                   Елементи критеријума                 Број пондера 

                           1.                            Понуђена ц е н а                                   100 

                        _________________________________________________________ 

                                                          Укупно:                                         100 бодова 

 

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. 

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. 

 
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). 
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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 

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

елементе: 

 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; *Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 

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

чињеницу да ли је налог за пренос реализован; 
 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
 (4) број рачуна: 840-30678845-06; 
 (5) шифру плаћања: 153 или 253; 
 (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
 (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
 (8) корисник: буџет Републике Србије; 
 (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 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 Спомен парку 
„Попина“ Општина Врњачка Бања, ред. бр. 1(1.3.3)/2016. 

 

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(1.3.3)/2016 
 
Предмет понуде за јавну набвку мале вредности ред. бр. 1(1.3.3)/2016, коју спроводи 
Наручилац је набавка радова: Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен парку 
„Попина“ Општина Врњачка Бања, а према елементима цене датим у табеларном делу 
понуде. 

  

 

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Конзерваторско-
рестаураторски радови на Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, ред. бр. 

1(1.3.3)/2016  
 

 

ОБЈЕКАТ:   СПОМЕН КОМПЛЕКС ПОПИНА 

ИНВЕСТИТОР:  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО 

ЛОКАЦИЈА: ШТУЛАЦ, ВРЊАЧКА БАЊА 

     
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  
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I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    

     
Монтажа и демонтажа металне цевасте 
фасадне скеле, за радове у свему по важећим 
прописима и мерама        ХТЗ-а. Скела мора 
бити статички стабилна, анкерована и 
прописно уземљена, без везивања за сам 
споменик. На сваких 2м висине поставити 
радне платформе од фосни. Користи се за све 
време трајања радова.                                                      
Обрачун по м2 вертикалне пројекције 
монтиране скеле.    

  

 м2 1,132.80   

     
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  
     
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

     
Ручно чишћење терена и одстрањивање  ниске 
вегетације на постојећим  стазама од 
гранитних плоча, између споменика. Сву 
одстрањену вегетацију прикупити, утоварити 
на камион и одвести на депонију. 
Обрачун по м2. 

  

 м2 91.50   
     
Ручно чишћење терена и одстрањивање  ниске 
вегетације  и слојева нанете земље на 
постојећим  прилазним стазама од гранитних 
коцки. Сву одстрањену вегетацију прикупити, 
утоварити на камион и одвести на депонију. 
Уклоњену земљу испланирати по околном 
терену. 
Обрачун по м2. 

  

 м2 600.00   
     
Ручно чишћење терена и скидање 
површинског слоја земље дебљине 25цм за 
израду стаза од гранитних коцки. Употребљив 
хумус за завршну обраду одвојити на посебну 
депонију, што улази у цену. Вишак земље 
утоварити на камион и одвести на депонију. 
Обрачун по м2. 

  

 м3 22.50   
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Набавка и разастирање шљунка у слоју 
дебљине 15цм за израду  стаза од гранитних 
коцки . Тампонски слој шљунка насути у 
слојевима, набити и фино испланирати са 
толеранцијом по висини +/- 1цм. 
Обрачун по м2. 

  

 м3 13.50   
     
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  
     
III КАМЕНОРЕЗАЧКИ 

РАДОВИ 

   

     
Набавка и уградња три недостајуће камене 
лајсне од јабланичког гранита на фасади 
пирамидалног споменика. Камен који 
недостаје набавити и уградити у свему по 
угледу на постојећи (врста, текстура, завршна 
обрада, бoја).  
Обрачун паушално. 

  

 паушално 1.00   
     
Израда стазе од гранитних коцки, 
постављених у слоју песка, врсте, величине, 
облика и обраде у свему по узору на 
постојеће-димензије 15-18/15/10цм. Гранитне 
коцке поставити у слоју песка крупније 
гранулације дебљине 10цм, водећи рачуна о 
правилном нивелисању. Спојнице попунити 
песком. Гранитне коцке постављене по ивици 
стазе(уколико недостају) израдити у 
цем.малтеру и спојнице залити цем.малтером. 
У цену улази набавка камена, подлога од 
песка, набавка песка за фуговање и цем.малтер 
за ивичне коцке. 
Обрачун по м2. 

  

 м2 90.00   

     
УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:  

     
IV РАЗНИ РАДОВИ    
     
Прање камене површине водом под 
притиском, на свим каменим површинама , без 
употребе хемијских средстава. Притисак воде 
мора бити одговарајући, да не оштећује 
површину камена и спојнице. При прању 
камена, враћати оловне дилатационе лајсне у 
спојнице.  
Обрачун по м2. 
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 м2 887.00   

     
Заштита камених површина силикатним 
премазом од утицаја атмосферилија. На чисту 
камену површину нанети два транспарентна 
силикатна премаза. 
Обрачун по м2. 

  

 м2 927.00   
     
Попуњавање фуга силикатним трајно 
еластичним заптивним гитом отпорним на 
атмосферске утицаје. Чисте и суве спојнице 
између камених блокова попунити 
силиконским гитом на дубини од 5мм. Радове 
извести пажљиво да не дође до оштећења 
камених површина. 
Обрачун по м1. 

  

 м1 1,451.00   
     
Скидање графита са површина гранита. 
Површине покривене графитима опрати водом 
под притиском. На опране површине нанети 
слој хемијског растварача. Након деловања 
растварача, површине благо трљати и опрати 
водом под притиском. Поступак понављати 
док се графити не скину.  
Обрачун по м2. 

  

 м2 40.00   
     
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:  

 

V ВЕНТИЛАЦИЈА 

СПОМЕНИКА 

   

     
Демонтажа постојеће инсталације вентилације 
од керамичких цеви фи 200мм. Цеви 
демонтирати пажљиво да не дође до оштећења 
камених блокова. Демонтиране керамичке 
цеви утоварити и одвести на депонију до 15км, 
по избору инвеститора. 
Обрачун паушално. 

  

 паушално 1.00   
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Ископ земље треће категорије за полагање 
ПВЦ цеви фи 200мм, према затеченом 
постојећем стању и графичкој документацији, 
на месту демонтираних керамичких цеви. 
Ширина ископа 0.8м. Бочне стране правилно 
одсећи, а дно нивелисати. Ров прописно 
обезбедити. Вишак земље расути по околном 
терену или одвести на депонију, по избору 
инвеститора. Радове извести уз консултације 
са пројектантом. 
Обрачун по м3. 

  

 м3 41.50   

Полагање ситног песка у ров око ПВЦ цеви. 
Обрачун по м3. 

  

 м3 14.50   
     
Затрпавање рова земљом у слојевима од 30цм, 
са набијањем. 
Обрачун по м3. 

  

 м3 27.00   
     
Набавка и уградња ПВЦ цеви фи 200мм, са 
фасонским комадима и материјалом за 
спајање, у свему према графичкој 
документацији. Поставити само исправне цеви 
и фасонске комаде, који имају атесте. 
Постављену мрежу испитати на проходност и 
сачинити записник, што улази у цену. 
Обрачун по м1. 

  

 м1 57.60   
     
Израда армиранобетонских  квадера (шест 
комада) димензија 40/45/70 за заштиту 
вентилационих цеви и као подлога за израду 
клупе. Бетонирање извести у глаткој оплати. 
Приликом бетонирања оставити отвор за 
постављање вентилационе жалузине 
димензије 22/22цм на месту постављања цеви, 
у свему према графичким прилозима. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену 
улази и ископ и тампон шљунка од 10цм, 
оплата, арматура и завршно бојење бојом за 
бетон, по упутству пројектанта.  
Обрачун по м3. 

  

 м3 0.80   
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Израда и постављање жалузина димензија 
30/30цм, од челичних лимова и профила, са 
заштитном мрежицом. Жалузине уградити по 
упутству пројектанта. Пре уградње жалузине 
очистити, затим нанети импрегнацију и бојити 
бојом за метал. Након уградње поправити боју. 
Обрачун по ком. 

  

 ком 6.00   

     

Чишћење вентилационих отвора на врху 
централног споменика ради поновног 
функционисања вентилације. Отворе пажљиво 
очистити у иколико је могуће заштитити 
мрежицом, по упутству пројектанта.Обрачун 
паушално. 

  

 паушално 1.00   

     

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА:  
     

VI  ОПРЕМА     

     
Набавка и уградња сувих, првокласних 
борових талпи за клупе. Талпе поставити на 
бетонским квадерима, по упутству пројектанта 
Обрачун по м2. 

  

 м2 3.00   
     
Набавка и уградња металне информационе 
табле правоугаоног облика, димензије 
корисног простора 100/150цм. Таблу израдити 
од четвртастих профила и поцинкованог лима, 
са челичним носачима одговарајуће 
носивости, фундираним у бетону.ПВЦ 
самолепљива фолија са натписом мора бити 
отпорна на оштећења постављена са обе 
стране табле.Текст и дизајн табле, у свему 
према техничкој документацији. У цену је 
урачуната и бетонска подлога. 
Обрачун по комаду. 

  

 ком 1.00   
     
Набавка и уградња ливеног стубића на почетку 
пешачке стазе од гранитних коцки за 
спречавање проласка моторних возила. 
Обрачун по комаду. 

  

 ком 2.00   



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.3)/2016 39 
 

     
УКУПНО ОПРЕМА :  
     
     
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:    

     
I    ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    

II   УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  
III  УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:  

IV РАЗНИ РАДОВИ    
V  ВЕНТИЛАЦИЈА 
СПОМЕНИКА 

   

VI УКУПНО ОПРЕМА :  
     

УКУПНО РАДОВИ :  

 ПДВ 20%    

УКУПНО РАДОВИ :  

     
 

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 
                                                                                        

                                                                                      ______________________ 
  Место: ___________       _______        М.П.                        (потпис овлашћеног лица) 
 

 
 
 
Напомене:  

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

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

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

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

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

понуде. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

* 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 Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен парку 

„Попина“ Општина Врњачка Бања, ред. бр. 1(1.3.3)/2016 

 
 

Редни број ЈН МВ 1(1.3.3)/2016 

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

 

 1. ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО, 36 000 
КРАЉЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 24 (у даљем тексту: Наручилац), који заступа ИВАН 
МИЛУНОВИЋ, и  
  
 2. *________________________________________________________________ 
                                     ( *Понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР*) 

из *_____________________________, ул. * ___________________________ * 
бр.____, 

 *ПИБ: __________________, *
матични број: ______________________(у даљем тексту: 

Добављач ), кога заступа * _________________________________. 
                                (навести функцију и име и презиме) 

 

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 __________________________________, 
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                         (име и презиме) 

__________________________  ________________________________________. 
           (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 ЈН:  1(1.3.3)/2016 

Датум објављивања јавне набавке на порталу 
јавних набавки  

  
13.04.2016. 

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 парку 
„Попина“ Општина Врњачка Бања, 

 Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца 
објављеном на Порталу јавних набавки и спроведеном  поступку  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 овог 
Уговора. 
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Члан 2. 

 Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према 
карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном 
Понудом. 
           Добављач се обавезује да ће у року од __________*попуњава Понуђач  дана од дана 
обостраног потписивања Уговора (најдуже до 10.07.2016. г.), извести радове према 
карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном 
Понудом. 
 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 и  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 извођења радова. 
 Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача: 
 -у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазван 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. 
 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  
__________________________________________________________ 
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                                                (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 Конзерваторско-
рестаураторски радови на Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања,  ред. бр. ЈН  
1(1.3.3)/2016  између: 

 
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. 
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 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. 
 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, тако да Наручилац буде ослобођен свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, исправности скеле, 
прописа о заштити животне средине, радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова, односно до предаје радова Наручиоцу. 
 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. 
 Да обезбеди доказе квалитета за изведене радове и уграђени материјал-атесте. 
 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. 
 

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 _________ (најмање 24 месеца) од дана обостраног 
потписивања записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему 
радова. 
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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. 

Изабрани понуђач је дужан да прибави о свом трошку и у оригиналном 
примерку бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и ОП 
обрасцем, која се предаје у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од осам 
дана од дана закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла. 
         Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у 
складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011 и 80/2015), а као доказ 
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 
пословне банке. 
         Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може 
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, 
мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 
уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (из Конкурсне 
документације), на име доброг извршења посла и са назначеним износом од минимум 
10% од вредности уговора без ПДВ-а.  

 
Члан 9. 

  Наручилац је дужан да Добављачу исплати износе по испостављеним 
привременим ситуацијама за изведене радове, оверене и потписане 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. 
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. 
 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. 
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  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 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац 
задржава 2 (два) примерка, а Добављач 2 (два) примерка. 
 
                                                                                                                                                                                               

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                    ЗА НАРУЧИОЦА 

 

___________________                                                                 ___________________                                              

__________________                                                              ___________________ 

                                                                                                             Иван Милуновић 

 

датум потписивања уговора                                               датум потписивања уговора  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Спомен 

парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, ред. број 1(1.3.3)/2016, 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. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова: 

Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен парку „Попина“ Општина 

Врњачка Бања, ред. бр. 1(1.3.3)/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 Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, ред. број 1(1.3.3)/2016, 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 Спомен парку „Попина“ Општина 

Врњачка Бања, ред. бр. 1(1.3.3)/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 Спомен парку „Попина“ Општина Врњачка Бања, ЈНМВ ред. 
број 1(1.3.3)/2016, 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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X  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
 
 На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 
16/65, 54/70 и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/03-Уставна повеља) 
и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 
инструмената платног промета, менични  

 

 

ДУЖНИК: Пун назив и 

седиште:__________________________________________________ 

ПИБ: _______________________  Матични 

број:___________________________ 

Текући рачун:____________________код: _____________________(назив 

банке), 
 

Предаје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, 
КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски број:______________________ 

 
КОРИСНИК: 

(поверилац) 

Пун назив и седиште: Завод за заштиту споменика културе Краљево. 
Седиште и адреса: Краљево, Цара Лазара 24 
ПИБ: 100239951 
матични број: 07101104  

рачун број: 840-69668-62 код Управе за трезор 
рачун број: 840-69664-74 код Управе за трезор 
 

 

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,                                            
сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо 
_____________________________________________________________ (Пун назив и седиште 

корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од 
________ динара (и словима______________________________________________________ динара), 
по Уговору о _________________________________________ (навести предмет уговора) бр._________ 
од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и бр._____________ од __________ године 
(заведен код извођача радова/добављача добара-дужника), као средство финансијског обезбеђења за  добро 

извршење посла у вредности од 10% уговорене вредности радова, уколико 
____________________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене 
обавезе у предвиђеном року. 

Издата Бланко соло меница сер. бр.___________________ може се поднети на наплату у 
року доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-

повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника) 
тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока завршетка радова с 
тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 

завршетак радова.  
Овлашћујемо _________________________________________ (Пун назив и седиште повериоца), 

као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од 
вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника 
бр._________________ код ______________________Банке а у корист текућег рачуна 
Повериоца бр.___________________ код ______________________ Банке. 
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Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: 
промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 
1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

У случају спора надлежан је стварно надлежни суд у Краљеву. 
 
 

Прилог: - картон депонованих потписа   
   

Место и датум издавања Овлашћења:   
  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 М.П.  

  Потпис овлашћеног лица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1(1.3.3)/2016  52 
 

XI ТЕХНИЧКА И ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
      Сл. 1 

 
      Сл. 2 
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  Сл. 3 

 
  Сл. 4 
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  Сл. 5 

 
  Сл. 6 
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  Сл. 7 
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