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Конкурсна документација садржи: 
 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ; 

 
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 
 

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ; 
 

4. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (''СЛ. ГЛАСНИК РС'' БР. 124/12) И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА; 

 
5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА; 
 
6. ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА; 

 
7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ; 

 
8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА. 

 
 

 



Page 3 of 20 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1) Подаци о наручиоцу: 

Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'' Београд, Краљице Наталије 62. 

web: http://www.gakfront.org/ фах.011/3610- 863 

 

2) Подаци о врсти поступка јавне набавке и о примени других закона, прописа, 

међународних уговора и споразума, ако је њихова примена неопходна у том 

поступку: 
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/2014). 
 

3) Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна 

документација: 
Јавна набавка мале вредности (добра) : радови на облагању степеништа, редни број 

М14/62, назив и ознака из општег речника набавке:  

45210000 - Радови на високоградњи. Процењена вредност: 650.000 динара без пдв-а. 

 

4) Обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном 

документацијом и јавним позивом: 

Писмене понуде се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу овог 

позива за доделу уговора о јавној набавци у поступку мале вредности. Понуде морају 

бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају 

испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу овог позива. 

 

5) Подаци о начину и месту подношења понуда: 

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, 

достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Гинеколошко-

акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62, са обавезном 

назнаком на лицу коверте: "Не отварати-понуда за ЈН бр. М14/62'', поштом или 

лично преко писарнице Клинике. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, 

број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и евентуално e-mail 

адресу.  

 

 6) Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 дана од дана 

јавног отварања понуда. Особe за контакт су: Радица Александрић и Иван Цвијовић:  

  

 

2) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1) Понуда ће се сматрати потпуном (комплетном) ако понуђач поднесе: 
  

 Образац понуде са спецификацијом и структуром цене (попуњен, печатом 

оверен и потписан) – образац 3 

 
 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из 

члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације (образац 4 у конкурсној 
документацији) 

 
 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о испуњености обавезних 

и додатних услова из конкурсне документације (образац 5 у конкурсној 
документацији) 

 
 Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац 6 у конкурсној 

документацији) 

http://www.gakfront.org/
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 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текст изјаве о независној понуди 
(образац 7 у конкурсној документацији) 
 

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (образац 8 у конкурсној 
документацији) 

 

2) Понуда мора бити поднета на обрасцима који чине саставни део ове конкурсне 
документације и попуњена свим траженим подацима по рубрикама. Сви обрасци 
морају бити попуњени читко штампаним словима, хемијском оловком, оверени и 
потписани од стране одговорног лица понуђача. Понуда мора да буде јасна и 
недвосмислена. Понуда мора бити откуцана или читко исписана штампаним 
словима. 

 

3) Понуда се саставља на српском језику у целини и сви документи морају бити 

достављени на српском језику, осим изјава произвођача и докумената којима се 

доказују техничке карактеристике који могу бити на енглеском језику.  

 

4) Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

 

5) Понуђач може поднети 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. 

 

6) Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

7) Цена обухвата све трошкове везане за извршење предмета јавне набавке. Цене 

морају бити фиксне тј. не могу се мењати у року важења понуде. Цене се 

исказују у динарима и без пореза на додату вредност. Цене обухватају све 

трошкове везане за извршење предмета набавке (набавку и испоруку у магацин 

наручиоца са свим манипулативним трошковима, трошковима транспорта, 

истоваром итд). Цена добара која се увозе треба да садржи и трошкове царине, 

увозне дажбине, осигурања и остале зависне трошкове. 

 
 

8) Ако су у понуди понуђене неуобичајено ниске цене, сагласно члану 92. Закона о 
јавним набавкама, затражиће се писмено образложење свих њених саставних 
делова од понуђача. У случају да извршена анализа датог образложења не 
потврди оправданост понуђене цене, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 

9) Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и доставу понуде. 

 

10) Понуђач је у обавези да попуни модел уговора, овери печатом и потпише чиме 
потврђује да прихвата елементе модела уговора. Наручилац закључује уговор о 
јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, односно у случају из 
члана 112. став 2 Закона у року од три дана од дана доношења одлуке о додели 
уговора. Наручилац и понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци 
закључиће уговор према моделу уговора који је дат у конкурсној документацији. 
Наручилац ће изабраном понуђачу доставити уговор урађен према датом моделу. 

 

 

11) Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
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најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.  
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева 
 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
 одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске 
 поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, и 
 на својој интернет страници.  
 Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем 
 понуде заинтересовано лице ће упутити писаним путем, односно путем поште, 
 електронске поште или факсом, са назнаком „Захтев за додатним информацијама 
 или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка мале вредности 
 (добра) бр.М14/62 за 2014. годину„. 
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
 понуде телефоном није дозвољено. 

 

12) Док траје рок за доставу понуде подносиоци који су већ предали понуде имају 
могућност да допуне, измене или опозову већ предате понуде. У сва три случаја 
подносилац мора да води рачуна да наведено достави на исти начин као и 
понуду и да стигне наручиоцу до истека рока за подношење понуда. 

 

13) Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда мора на 
почетку поступка отварања понуда предати овлашћење потписано и оверено од 
стране одговорног лица понуђача. 

 

14) Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном 

документацијом. Биће разматране само прихватљиве понуде које су 

благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106 

ЗЈН), које су одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне 

набавке. Неблаговремене,  незатворене,  непотпуне  и понуде  које  нису 

прописно  означене неће се разматрати. 

 

15) Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

    
16) У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати 

понуда са краћим роком испоруке. Уколико и у том случају не може да се 
изврши избор, изабрана ће бити понуда која је најпре достављена писарници 
наручиоца. 

 
17) Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 

 

18) Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 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. 

 

19) Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са 
чланом 109. Закона о јавним набавкама 
 

20) Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве (који су посебним 
прописом утврђени као поверљиви) биће коришћени само за намене јавне 
набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања 
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понуда, нити у наставку поступка или касније. Као поверљива понуђач може 
означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни 
регистар или који  на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 
прописима или интерним актима понуђача означена као поверљива. Наручилац 
ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу великим 
словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је 
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само један податак у документу, 
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора 
бити исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало 
понуду. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 
горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају 
горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку 
поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад 
ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати 
се. Уколико понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост 
докумената или података, наручилац ће одбити понуду у целини. Неће се 
сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
 

21) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке од дана објаве:  
 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;  

 
 учинио повреду конкуренције;  

 
 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

 закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
 

 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
 обавезао.  
 

22) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 
три године од дана објаве. Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 
 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 
 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
 

 исправа о наплаћеној уговорној казни;  
 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;  
 

 извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором;  
 

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који се односи на поступак који је 
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврсан. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу. 
 
22) Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, Управа за јавне набавке, 
Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. Захтев 
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за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен код 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  
Рок за подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о додели уговора 

из члана 108 Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка из члана 109 

Закона о јавним набавкама је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000 динара (број жиро-рачуна 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 
позив на број 50-016, сврха уплате републичка административна такса са назнаком 
набавке на коју се односи, прималац уплате буџет Републике Србије) и доказ приложи.  
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 149 Закона о јавним набавкама.  
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
 
23)Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања 
понуда. Након истека рока од 8 (осам) од дана када се стекну законски услови 
наручилац ће позвати изабраног понуђача приступи закључењу уговора. Уговор бити 
закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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3) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Датум:  

Дел. Број:  

 

На основу овог позива за доделу уговора о јавној набавци подносимо 

 

ПОНУДУ 

за јавну набавку мале вредности - радови на облагању степеништа редни број М14/62 

за 2014. годину. 

 

Рок важења понуде  

(мин. 30 дана): 

 

 

Начин давања понуде: 

 

- самостално 

 

 

- група 

понуђача 

(заједничка 

понуда) 

 

- са подизвођачем 

 

 

 

М.П. 

 

___________________________ 

                                                                                                                                 

(потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са спецификацијом и структуром цене 
 
 Рок плаћања (мин. 60 дана по исп. фактуре).................................................................. 

 Рок извођења (до 30 дана)................................................................................................ 

 Опција понуде (мин. 30 дана).......................................................................................... 

 Гарантни рок на радове (мин. 24 месеци)....................................................................... 

 
  

АНТИКЛИЗНО СТЕПЕНИШТЕ НА ЛЕВОЈ СТРАНИ ОД УЛАЗА У ОБЈЕКАТ   

РБ ОПИС ЈМ КОЛ. 
јед. Цена 
без пдв-а 

цена укупно 
са пдв-ом 

  

Образложење: Степениште поред лифта 
операционог блока је изведено углавном од 
мермерних талпи, дуг период је у употреби, 
због велике фреквенције дошло је до ерозије 
газећег слоја и до 5% по средини (у односу на 
дебљину талпе) при чему је створена опасност 
за кориснике да исти може доћи до клизања и 
вероватно до несрећних ситуација.                                                  
Санација подразумева изравнавање постојећих 
талпи и облагање комплетног газишта 
антиклизном облогом слично систему  NORA 
www.nora.com.                                                                        
Понуда мора бити примерена ценовно само 
функционалној намени простора степеништа.        
Понуда мора да се садржи карактеристике 
подлога и комплетне технологије монтаже као 
и усаглашеност са важећим стандардима. 
Просечна површина подеста 7,5 м2.                           
Просечне димензије газишта су 135 х 33 цм 
дебљине приближно 5 цм.                                              
Пре извршења радова потребно је извршити 
прецизни премер свих позиција и доставити 
шему са димензијама истих. 

      

  

1 Нивелисање газишта из описа у раван без 
нагиба ком. 50   

 2 Израда антиклизног слоја са завршном лајсном 
на целој површини газишта ком. 110   

 3 Обрада чела газишта према предлогу понуђача, 
овај део се даје варијантно по ценовним 
класама 

ком. 110   
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4 Израда антиклизног слоја са завршном лајсном 
на целој површини подеста просечне површине 
7,5 м2 ком. 4   

 5 Завршни радови и предаја атестног материјала 
за уграђе опрему и материјал.  пауш. 1   

   УКУПНО БЕЗ ПДВ 
      

  ПДВ 
    

 УКУПНО СА ПДВ 
    

 

Понуђач је дужан да уради монтажну шему уградње на једном газишту и да исту преда  уз 

понуду. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави каталошку документацију у колору. 

 
 
 

Произвођач материјала:__________________________________________________ 

 

 

У Београду 

___________________ 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_____________________ 
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4) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА 

1.  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
– правно лице; 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра - 
предузетник; 

2.  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре – правно лице; 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре - предузетник; 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова да 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 – физичко лице; 

3.  

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања делатности– правно лице; 
Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
субјекту изречена мера забране обављања делатности - предузетник; 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова – физичко 
лице; 

4.  

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода – правно лице; 
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода - предузетник; 
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода – физичко лице; 

 
 
 
 
 
У _____________________                                                        Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.                      ______________________________ 
 
 

Напомене: Испуњеност услова од тачке 1 до 4 понуђач доказује достављањем потписане и оверене 

изјаве на обрасцу из конкурсне документације.  
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
4.1Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. Закона 
и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 

 
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
 
2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 

 
3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда; 
 
4) Услов: 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. 
 

5) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
набавке. 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, 
доказује достављањем потписаног обрасца изјаве из конкурсне документације да располаже 
следећом документацијом: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног 
Привредног суда; 

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је 
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; 

4) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 

Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда. 
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Образац бр. 5 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач _________________________________ из _________________ 

Улица____________________________,са матичним бројем _______________,  
испуњава   следеће   услове   утврђене   конкурсном   документацијом   за   

ЈНМВ   бр. М14/62 за 2014. годину (радови на облагању степеништа) наручиоца ГАК 

''Народни фронт'' и то: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар  
  
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре  
  
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања, односно слања позива за подношење понуда  
  
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе кад има седиште на њеној 
територији  
 
 
 
 

 

Датум: ________________  
Место. ________________        М.П. ______________________  

Потпис овлашћеног лица 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

(модел уговора мора понуђач да попуни, овери печатом и потпише,  
чиме потврђује да се слаже са моделом уговора) 

 
 
 

У  Г  О  В  О  Р 
 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ :  

 
1. ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА НАРОДНИ ФРОНТ  
Београд, ул. Краљице Наталије бр. 67, ПИБ: 100219891, МБ: 07035888, 
које заступа проф.др Снежана Ракић (у даљем тексту: Наручилац) и  

 
2. ________________________________________________________(назив и седиште),  
ПИБ: ________________, МБ: _______________, кога заступа 
__________________________________________ (функција и име и презиме лица 
овлашћеног за закључење уговора), (у даљем тексту: Извршилац) 

 
уколико је поднета заједничка понуда навести тражене податке за 
сваког члана групе понуђача: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________                            
____________________________________________________________ 
 

 
 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на облагању степеништа на левој страни од улаза у 
објекат ГАК ''Народни фронт'', а на основу Одлуке о додели уговора бр. __________ од ____________ 
године и предмера и усвојене понуде бр._________ од године________, ,која је саставни део овог 
уговора.  

                        
                          ОБИМ И ВРСТА РАДОВА 

   Члан 2.  
Обим и врста радова утврђује се у свему према усвојеној понуди, а према предмеру радова и 
захтевима ИНВЕСТИТОРА.  
 
ИЗВОЂАЧ радова се обавезује да са својом радном снагом, механизацијом и материјалним 
средствима, савесно и стручно изврши извођење наведених радова, у свему према 
техничким прописима, стандардима и нормативима, који важе за извршење поверених 
радова.  
 
ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ уговарају цене по јединици мере предрачуна, па се обавезују да 
коначну вредност уговорених радова утврде по завршетку радова путем коначног обрачуна, 
а на основу стварно изведених радова, оверених од стране надзорног органа у грађевинској 
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књизи и јединачних цена из понуде - предрачуна који је саставни део овог уговора.  
 
Уговорене јединачне цене важе за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од 
уговорених количина радова. Ако вредност вишкова, односно мањкова радова прелази 10% 
од уговорене количине радова, нова вредност радова ће се уговорити Анексом уговора.  
 
ИЗВОЂАЧ радова се обавезује да искључиво по писменом налогу ИНВЕСТИТОРА изведе 
непредвиђене и накнадне радове, уколико се појаве у току извођења радова.  
 
Цене непредвиђених накнадних радова утврдиће се по важећим просечним нормама у 
грађевинарству са следећим елементима:  
- цена материјала FCO градилиште,  
- бруто сатница за обрачун накнадних радова. 
 Извођење накнадних радова ће се регулисати Анексом уговора.  

 
ЦЕНА И ИЗМЕНА ЦЕНА 

Члан 3. 
ИЗВОЂАЧ и ИНВЕСТИТОР су се споразумели да цена радова из члана 1. овог Уговора 
износи___________________________________________________________________ 
Цене из понуде су у нето износу без ПДВ-а . 
Цена са ПДВ-ом износи: .......................................................................................................  
ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ су сагласни да се измена цене за радове изврши сходно члану 636. 
Закона о облигационим односима.  
 

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА 
 Члан 4. 

ИЗВОЂАЧ и ИНВЕСТИТОР су се споразумели да рок извођења радова у простору ГАК 
“Народни фронт” буде _________________ календарских дана од дана увођења ИЗВОЂАЧА у посао.  
 
Уколико ИЗВОЂАЧ својом кривицом не заврши у року уговорене радове, ИНВЕСТИТОР 
задржава право на наплату уговорене казне за сваки дан прекорачења рока у износу од 2‰ 
(промила) од укупне вредности радова уговорених по овом уговору, с тим што уговорена 
казна не може бити већа од 5% од укупне вредности радова уговорених по овом уговору. 
Уговорну казну ИНВЕСТИТОР може обрачунати и одбити путем коначног обрачуна.  
 
Уколико ИЗВОЂАЧ из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, 
може тражити продужење, с тим да свој документовани захтев поднесе ИНВЕСТИТОРУ одмах 
по наступању измењених околности, због којих тражи продужење, а најкасније 10 дана пре 
истека уговореног рока.  
 
ИНВЕСТИТОР је дужан да у року од 2 дана од пријема захтева за продужење рока одговори 
ИЗВОЂАЧУ. Уколико ИНВЕСТИТОР не одговори писменим путем у року, сматраће се да је дао 
сагласност.  
 
Продужетак рока, ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ ће регулисати Анексом уговора.  
 

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 
  Члан 5. 

ИНВЕСТИТОР је дужан да ИЗВОЂАЧА уведе у посао, што подразумева:  
 предају техничке документације ИЗВОЂАЧУ;  
 обезбеђење приступа ИЗВОЂАЧУ у круг комплекса објекта ГАК “Народни фронт”;  
 упознавање ИЗВОЂАЧА са локацијама на којима се изводе радови;  
 обезбеђење услова за несметано извођење радова;  
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 
ИЗВОЂАЧ и ИНВЕСТИТОР су се споразумели да се плаћање врши без аванса, путем 
привремених и окончане ситуације. ИНВЕСТИТОР је дужан да привремене и окончану 
ситуацију исплати у року од ______дана по настанку дужничко-поверилачког односа (ДПО). 
ДПО настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа, који је дужан да оверу 
изврши у року од 3 дана, од дана пријема ситуације.  
 
Уколико ИНВЕСТИТОР оспори део износа из привремене ситуације, неспорни део ће 
исплатити у року предвиђеном у претходном ставу. За оспорени износ ИНВЕСТИТОР ће у 
истом року обавеститити ИЗВОЂАЧА о разлозима оспоравања.  
 
У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, ИЗВОЂАЧ има право 
на наплату законске затезне камате, по посебном захтеву, који ће доставити ИНВЕСТИТОРУ.  

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 7. 
Уколико дође до штете приликом извођења  радова у простору ГАК “Народни фронт”, због 
нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган предлаже раскид уговора надлежном 
наредбодавцу ИНВЕСТИТОРА, уз захтев да се спроведе обавезно поступак за надоканду 
настале штете. У том случају, од стране ИНВЕСТИТОРА ангажоваће се други ИЗВОЂАЧ, с тим 
да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси 
ИЗВОЂАЧ.  

 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ 

Члан 8. 
Гарантни рок:  
- за материјал, по гарантним листовима произвођача,  
- за остале радове 24 месеца.  
 
Гарантни рок тече од дана примопредаје радова у објекту. ИЗВОЂАЧ је дужан да сву 
документацију о гаранцијама произвођача материјала, прибави и преда ИНВЕСТИТОРУ.  
 
ИЗВОЂАЧ се обавезује да у гарантном року на писмени позив ИНВЕСТИТОРА о свом трошку 
отклони све мане и недостатке, који се односе на квалитет изведених радова.  
 
Уколико ИЗВОЂАЧ не приступи отклањању мана и недостатака из претходног става у року 
од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива и не отклони их у примереном року, 
ИНВЕСТИТОР може да за отклањање тих недостатака ангажује друго предузеће, а да 
насталим трошковима терети ИЗВОЂАЧА.  

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА 
          Члан 9. 

ИНВЕСТИТОР се обавезује да врши стручни надзор над извођењем радова и да на тај начин 
контролише квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова. Налази 
надзорног органа уписују се у грађевински дневник.  
 
Надзорни орган ИНВЕСТИТОРА је надлежан да ИЗВОЂАЧУ даје налоге за извршавање или 
одустајање од појединих радова. ИЗВОЂАЧ је дужан да поступи по примедбама и захтевима 
ИНВЕСТИТОРА, уколико су у складу са уговором и техничком документацијом. 
  
Трошкови који настају поступањем по налазима надзорног органа падају на терет 
ИЗВОЂАЧА.  
Кординацију са ИЗВОЂАЧЕМ у току радова и надзор над изводјењем радова у име 
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ИНВЕСТИТОРА вршиће:  Бранко МИлошевић, 065 2068 200, 011 2068 258,  
 
ИЗВОЂАЧ се обавезује да пре почетка радова писмено обавести ИНВЕСТИТОРА о именовању 
одговорног руководиоца радова.  

ОБАВЕЗА ИЗВРШИОЦА 
             Члан 10.  

Обавеза ИЗВОЂАЧА је да за извођење  радова у простору ГАК “Народни фронт” уредно води 
следећу документацију:  
- грађевински дневник,  
- грађевинску књигу,  
- књигу обилазака представника ИНВЕСТИТОРА  
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци о стварно извршеним 
радовима. Ова књига служи као документ за обрачун.  
 
Овлашћени представници ИНВЕСТИТОРА и ИЗВОЂАЧА потписују сваку страницу 
грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.  
 
ИЗВОЂАЧ се обавезује да сав демонтирани материјал записнички преда кориснику или 
надзорном органу.  
 
По завршетку радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да са градилишта повуче своје раднике, преостали 
материјал, опрему и средства за рад и да објекат и простор врати у првобитно стање. 
Трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси ИЗВОЂАЧ.  
 

КВАЛИТЕТ  МАТЕРИЈАЛА 
        Члан 11.  

У погледу квалитета материјала важе одредбе Закона о облигационим односима (“Службени 
лист СРЈ”, број 29/78). ИЗВОЂАЧ је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку 
документацију.  
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да пружи доказе о квалитету упторебљеног материјала изведених радова 
и да ИНВЕСТИТОРУ омогући контролу. Сви налази контроле ИНВЕСТИТОРА и контроле 
ИЗВОЂАЧА уписују се у грађевински дневник.  
 
Коначна оцена квалитета изведених радова врши се приликом примопредаје изведених 
радова.  
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да упозори ИНВЕСТИТОРА на уочене или утврђене недостатке 
материјала који су предвиђени техничком документацијом, као и материјале које је 
ИНВЕСТИТОР набавио или изабрао.  
 
Материјал из претходног става ИЗВОЂАЧ може да утврђује само ако ИНВЕСТИТОР, пошто га 
је ИЗВОЂАЧ упозорио на недостатке, захтева да се уграде и ако уграђивање тог материјала 
не угрожава животе људи и околину.  
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
            Члан 13.  

Све обавезе у погледу квалитативног прегледа, примопредаје и коначног обрачуна 
изведених радова обавиће се сходно важећим прописима.  
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писменим путем 
затражи квалитативни и квантитативни пријем изведених радова и услуга. Квалитативни и 
квантитативни пријем изведених радова врши комисија ИНВЕСТИТОРА, а коначни обрачун 
изведених радова заједничка комисија ИЗВОЂАЧА и ИНВЕСТИТОРА.  
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Рок за извршење послова из претходног става је 10 дана од дана када надзорни орган 
уписом у грађевински дневник констатује да су радови завршени.  
 
ИЗВОЂАЧ је дужан да у остављеном року од стране комисије отклони евентуалне утврђене 
недостатке који се односе на њихове радове.  

 
МЕРЕ СИГУРНОСТИ 

         Члан 14.  
ИЗВОЂАЧ је дужан да за време извођења  радова у простору ГАК “Народни фронт” спроводи 
мере заштите на раду у циљу заштите радника, запосленог особља, пацијената, суседних 
простора и околине. Све трошкове примене мера сигуности на раду сноси ИЗВОЂАЧ .  

 
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

          Члан 15.  
ИЗВОЂАЧ радова одговара за насталу штету изазвану својим радом о свом трошку. 
ИЗВОЂАЧ радова не осигурава радове од више силе, осим по посебном захтеву 
ИНВЕСТИТОРА сто ће се регулисати Допунским уговором.  

ВАЖНОСТ УГОВОРА 
         Члан 16.  

Уговор о извођењу радова у простору ГАК “Народни фронт” ступа на снагу од дана увођења 
ИЗВОЂАЧА у посао.  

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
          Члан 17.  

Сва евентуална спорна питања која настану током реализације  радова у простору ГАК 
“Народни фронт” решаваће се првенствено споразумно.  
 
Уколико се спор  не може решити споразумно, уговорн стране су сагласне да исти разреши 
пред надлежним судом у Београду.  
 

           Члан 18.  
Саставни делом овог Уговора сматра се сва преписка која ће се водити у току реализације  
радова у простору ГАК “Народни фронт”, грађевински дневник и књига.  
 
За све што није предвиђено овим уговором важиће одредбе Закона о облигационим 
односима и Посебних узанси о грађењу.  

           Члан 19.  
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна добија 
по 3 (три) примерка .  
 
 
 
 

И  З  В  О  Ђ  А  Ч 
 
 
 

___________________________ 

И  Н  В  Е  С  Т  И  Т  О  Р 
ГАК “Народни фронт” 

В.Д. ДИРЕКТОР 
 

_______________________ 
Проф. др Снежана Ракић 

 
У Београду, 
 
____________________ 
/датум/ 
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Образац 7. 
 
 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2014), у јавној набавци 
добра – радови на облагању степеништа, број поступка М14/62 за 2014. годину, под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу:  
 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  

 
 

  Да сам понуду поднели независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима 

 

 
 

 
 
 

 
У _____________________                                  Потпис овлашћеног лица  

 
Дана:_________________                          М.П.                     ___________ 
 

 
 Напомене: 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
 

 
 
 

 
 

 
 



Page 20 of 20 

 

 
 

Образац 8. 
 

 
 
 

ИЗЈАВА 
 

 
 

 У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/12), у јавној набавци добра – радови на облагању степеништа, 

број М14/62 за 2014. годину, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу:  
 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
 
 

 Да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине. 
 

 
 
 

 
 

 
У _____________________                                  Потпис овлашћеног лица  
 

Дана:_________________                          М.П.                     ___________ 
 

 
 Напомене: 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
 
 

 
 

 
 

 


