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На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 i 68/2015, у даљем тексту: Zакон), чл.6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. Гласник РС” бр. 86/15) Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1 
деловодни број ЈН 1/18/РИ-1/1393 и Решења о образовању комисије за спровођење 
поступка јавне набавке број  ЈН 1/18/РИ-2/1429 припремљена је:  

 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у поступку јавне набавке мале вредности 
за јавну набавку радова –САНАЦИЈА КРОВА  

ЈН 1/18/РИ 
 

Садржај конкурсне документације: 
                                                                                                                            Стране 

1. Општи подаци о јавној набавци 3-3 

2. Подаци о предмету јавне набавке 3-3 

3. 
Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, 
квалитет..) 

4-4 

4. 
Услови за учешће у поступку ЈН из чл.75 и 76.Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова                  

5-7 

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 8-16 

6. Обрасци (1-7) 18-28 

7. Прилог 1 29-30 

8. Модел уговора (Прилог 2) 31-33 

                                                                              Укупан број страна документације:  34  
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 
Назив и адреса 

Наручиоца 

Рударски институт д.о.о. Београд 
Батајнички пут бр.2, 

11080 Земун 

 
Интернет страница Наручиоца www.ribeograd.ac.rs 

 
Врста поступка Јавна набавка мале вредности 

 
Предмет јавне набавке Радови - САНАЦИЈА КРОВА 

 
Циљ поступка 

Поступак се спроводи ради закључења уговора 
о јавној набавци 

 
Контакт 

Милорад Шобат 
(milorad.sobаt@ribeograd.ac.rs) 

 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке 

 
Опис предмета јавне набавке:  радови-САНАЦИЈА КРОВА 
 
Назив из општег речника набавке: Радови на поправци крова. 
 
Ознака из општег речника набавке: 45261910-6 
 
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. 
Конкурсне документације) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Рударски институт д.о.о. Београд 

 

Конкурсна документација за ЈН 1/18/РИ                                                                  4 / 34 

 
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Предмет јавне набавке је извођење радова на санацији крова на адреси наручиоца  
Рударски институт, Батајнички пут бр.2, 11 080 Београд. Врста и опис радова који су 
предмет јавне набавке, приказани су Обрасцу бр. 2  – табеларни део понуде .  
  
Захтеви у погледу квалитета, количина и описа радова:  
 
Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених 
стандарда и техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета. Сви 
радови се изводе по датим описима  садржаним у Спецификацији радова.  
 

- Објекти на којима се изводе радови су приземног типа, висине 3,50-4,00 m; класично 
зидани 1960. год. Плоча изнад објекта је ситно ребраста, бетонска. 

- Завршна обрада крова је од равног лима са дупло стојећим превојима у правцу 
нагиба. Нагиб кровне равни је 10%,  објекти су претежно на једну воду, наслањају се 
челичне хале, као анекси. Један мањи део објекта је на две воде. Површина за 
покривање је cca 1200 m2. Објекте треба покрити TР40/240/0,5 лимом. 
Подконструкција треба да буде од дрвених гредица 50/80, преко постојећег лима, без 
промене нагиба објекта. 

- Урадити опшивку слемена и стреха према датим детањима и везу анекса са суседним 
објектима (скица ће бити доступна на дан обиласка објекта). 

- Поставити термо изолацију (минерална вуна дебљине 5 cm. 
 
Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, понуђач је приликом сачињавања понуде 
дужан де се благовремено обрати Наручиоцу, ради давања објашњења. Сав материјал и 
опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са одговарајућим и 
одобреним стандардима, првокласног квалитета. 
Неће се одобрити или прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови 
се морају обавити пажљиво, стручно и са првокласном израдом. Квалитет  материјала мора 
бити доказан  атестима произвођача, где је понуђач коме буде додељен уговор дужан да 
исте и достави.   
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О    
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
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: 

Обавезни услови 
Начин на који се доказује 

испуњеност услова 

Да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 

1) Закона); 

 

 

 Испуњеност услова понуђач доказује 
достављањем попуњене, потписане и 
оверене Изјаве о испуњавању услова из 
члана 75. Закона  

 
 

 

 

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);  

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); 

Понуђач је дужан да при састављању понуде 

изричито наведе да је поштовао 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 (чл. 75. ст. 2. Закона)  

 
Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
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Додатни услови Начин на који се доказује 
исуњеност услова 

да је у претходне 3 (три) обрачунске године остварио 
укупни бруто приход у минималном износу од  
50.000.000,00 динара. 
 

 
Биланс стања за 2015., 2016. и 2017. годину 

 
 

 
- да је у претходне 3 године - извео радове 

укупне вредности од 2.500.000,00 дин. 

Списак изведених грађевинских радова уз 
потврду издату и потписану од стране свих 
наручиоца са списка. Потврда мора 
садржати следеће елементе:   
- број уговора, 
 - уговорена вредност,  
- период извођења радова, 
 - врста радова, 
 - укупну вредност изведених радова,  
- податак да је понуђач квалитетно и у року 
извршио предметне радове.    

- Понуђач располаже довољним кадровским 
капацитетом ако, на дан подношења понуде има у 
радном односу или ангажована по неком другом 
облику ангажовања ван радног односа, предвиђеног 
члановима 197-202 Закона о раду, следеће 
извршиоце: 
 
• КВ или ВКВ бравар                   1 извршилац 
• КВ или ВКВ лимар                    1  извршилац 
• КВ или ВКВ тесар                     1 извршилац 

  
   
  
   

 
- Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно 

социјално осигурање издате од надлежног 

Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се 

потврђује да су запослени радници, 

запослени код понуђача - за лица у радном 

односу 

ИЛИ 

-  Фотокопија важећег уговора о ангажовању 

(за лица ангажована ван радног односа) 

- За наведено особље потребно је 

доставити лекарска уверења да су способни 

за рад на висини, као и уверења да су 

обучени за рад на висини. 

 
 

 
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.  

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, а додатне услове 
испуњавају заједно. 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.  

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

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, 
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који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

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

страницама надлежних органа.  
  
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин.  
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

  
 
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је неки од докумената на страном језику 
понуђач, поред тог документа мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.  
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима. 

 

 

 5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији 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.  
Понуду доставити на адресу:  
  

Рударски институт д.о.о. Београд  
11 080 Београд, Батајнички пут бр. 2 

са назнаком 
„Понуда за јавну набавку мале вредности-санација крова“ 

ЈНМВ 1/18/РИ 
Комисијски отворити 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.06.2018. 
године до 10,00 часова 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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 и биће враћена по окончању поступка отварања понуда 
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
  
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 05.6.2018. године  са почетком у 11,00 
часова, у просторијама наручиоца на адреси: Батајнички пут бр.2, 11080 Земун. Представник 
понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу писмено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,које је заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.  
  
Понуда мора да садржи:  
 
• попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац понуде;  
• попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у 
обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови 
понуде није неопходно попунити и потписати;  
 • доказе о испуњавању обавезних и додатних услова Закона  од којег зависи прихватљивост 
понуде;  
• попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора;.  
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Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних 
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.  Понуда 
мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће 
упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних 
недостатака понуде. Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу 
користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и 
форма се не могу мењати. У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који 
не одговара оригиналном обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати 
неисправном и као таква ће бити одбијена.  
  
Напомена: 
 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који 
морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе 
понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца 
којиподразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно 
чл. 81. Закона. 
 

5.3. ПАРТИЈЕ  

 

Предметна набавка није обликована по партијама.  

  

5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено 

 
 5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља. 
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Рударски  институт д.о.о. 
Београд, Батајнички пут бр.2, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку радова – санација крова, редни број 1  –  НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Допуна  понуде за  јавну  набавку  радова - санација крова, редни број 1 - НЕ 
ОТВАРАТИ ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку радова - санација крова, редни број 1 - НЕ  
ОТВАРАТИ ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - санација крова, редни број 1 - НЕ 
ОТВАРАТИ ”.  
 
На полеђини коверте или на кутији 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. 
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5.6. 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 6.), понуђач 
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.  
 

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
6.) 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 
4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац изјаве из поглаваља 4. 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. 
 
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део 
заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81.ст. 3 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 понушача у извршењу уговора. Група понуђача 
је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  
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.  
 
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  
 
5.9.1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 
  
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања Висина тражених аванса може бити 
највише 30% од укупно уговорене вредности предметних радова. Рок плаћања не може бити 
краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене 
радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12). Уколико је 
понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.   
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5.9.2. РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА 
  
Рока за завршетак радова Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 30 
(тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора 
бити документован и усаглашен са приложеним динамичким планом реализације.   
 
 Гарантни рок: минимални гарантни рок за извршене радове износи најмање 12 месеци од 

дана када је извршен технички пријем. 

 
5.9.3. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  
 
Рударски институт, Батајнички пут бр.2, 11 080 Земун 
  
5.9.4. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају 
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 
понуде на може мењати понуду. 
 
 

5.9.5. ОБАВЕЗАН ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

 

Захтев Наручиоца је обавезан обилазак локације потенцијалних понуђача како би у 

потпуности сагледали обим посла. Обилазак лоације ће се обавити 29.05.2018. године у 

11.00 часова. Обавезна је најава/пријава обиласка на e-mail адресу: 

milorad.sobаt@ribeograd.ac.rs 

 

Сваки понуђач који изврши обилазак локације добиће потписану потврду која чини саставни 

део понуде. Понуде које не буду садржале потврду о обиласку, неће бити разматране. 
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5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. У цене исказане у 
понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове јавне набавке. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на 
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Ако понуђена 
цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 
динарима.  
 

5.11. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Понуђач је дужан да достави следећe средство финансијског обезбеђења: 
 

Уз Уговор 
 
Меницу за добро извршење посла 
 
Понуђач је обавезан да Наручиоцу уз уговор, а најкасније у року од пет дана од дана 
потписивања уговора, достави: 
 
1) бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је: 

• издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од стране 
законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин 
који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" 
бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. 
повеља) 

• евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка 
Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 
регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то 
документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са 
одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и 
менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке). 

• Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може 
наплатити меницу  на износ од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком 
важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да 
евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење 
рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу 
Закона о меници 

• овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице 
и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично 
овлашћење не потписује законски заступник понуђача; 

 

2) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање   новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од 
стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се 
поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо 
картона), 
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3) )  фотокопију ОП обрасца. 
 
4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је 
извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и 
овлашћења НБС)  
 

Наведену Меницу понуђач предаје приликом закључења Уговора, а најкасније у року 
од 5 (пет) дана од дана закључења уговора. 

У случају да понуду даје група понуђача, средство финансијског обезбеђења 
доставља понуђач из групе понуђача који је одређен у споразуму о заједничком 
извршењу услуге групе понуђача да даје средства обезбеђења. 

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 

 
5.12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ  
 

Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. У цене 
исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу 
ове јавне набавке. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно 
одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност 
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге 
дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
 

5.13. 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. 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. 
 
 
5.14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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5.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ  
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: office@ribeograd.ac.rs, 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, 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, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 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, јавна набавка редни број 1”. 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 а то је писаним путем, односно 
путем поште, електронске поште или факсом у термину од 07.00-15.00 (понедељак-
петак). 
 

 
5.16. 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. 
 
5.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА  
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 
 
5.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак 
предметних радова. 
 
 
5.19. 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.  
 
 
5.20. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
     

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 

горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чл. 14. ЗЈН-a. 

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.  

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 

понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 

податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 

5.21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА   

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице 

које има интерес за закључење уговора и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.  Захтев за заштиту 

права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

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

набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом ниј другачије одређено. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

office@ribeograd.ac.rs, Рударски институт, Батајнички пут бр.2, 11080 Земун. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава 

врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам 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 
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истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора или 

одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 дана од дана објављивању одлуке на Порталу јавних набавки. 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 понуда, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 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.  Захтев за заштиту права не 

задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. Закона. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара. У складу са Упутством о уплати 

таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет 

страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу 

члана 151. став 1.тачка 6) Закона, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати 

републичке административне таксе из члана 156. Закона; 2) Налог за уплату, први 

примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који 

садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке 

административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата републичке административне таксе; 3) Потврда издата од стране 

Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све 

напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 4) 

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 

елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који 

имају отворен рачун код Народне банке Србијеу складу са законом и другим 

прописом.  

  

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

  

 

5.22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 10 дана од дана истека 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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6. ОБРАСЦИ 
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                                                                                                                         Образац 1 
 
 
Понуда бр. ______________ од ______________ за јавну набавку радова– 

....................................................[навести предмет јавне набавке], редни број ............... [навести 

редни број јавне набавкe], наручиоца .....................................................................................   
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача: 
 

 

 
Адреса понуђача: 
 

 

 
Матични број понуђача: 
 

 
 
 

  
Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

 
Шифра делатности 
 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 
 

 

 
Електронска адреса понуђача: 
 

 

 
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. 
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                                                                                                                                     Образац 1а                                                               
                                                                                                                                                
2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
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. 
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                                                                                                                                  Образац 1б 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
1) Назив учесника у заједничкој понуди 
 

 

 
Адреса 

 

 
Матични број 

 
 
 

  
Порески идентификациони број: 
 

 

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. 
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5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 
 

ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а 

„САНАЦИЈА КРОВА“ ЈН бр. 1/18/РИ  
 

 

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
30% аванс од укупно уговорене вредности 
предметних радова, а осталих 70%  биће 
плаћено до 45 (словима: четрдесет пет) дана од 
дана пријема одговарајућег рачуна издатог на 
основу прихваћеног и одобреног записника о 
извршеној услузи, потписаног од стране 
овлашћених  представника Уговорних страна.  

Сагласан за захтевом наручиоца 
ДА/НЕ (заокружити) 

 

РОК ИЗВРШЕЊА: 
најдуже до 30 дана од дана закључивања 

уговора 

 
____ дана од дана закључења 

уговора 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ПАРИТЕТ: локација 
наручиоца и то: 

Рударски институт, Батајнички пут бр.2; Земун 

Сагласан за захтевом наручиоца 
ДА/НЕ (заокружити) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
не може бити краћи од 30  дана од дана 

отварања понуда 

 
_____ дана од дана отварања 

понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок 
извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 

 

 
Датум                                                                     Понуђач 
________________________                    М.П.                          _____________________                                       

 

 
Напомене: 
 
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна 
поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том 
смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника 
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                                                                                                                        Образац 2 
 

5) СПЕЦИФИКАЦИЈА   ПОНУДЕ 

 

Рбр Врста услуге 

Укупна цена без 

ПДВ 

дин. 

Укупна цена са 

ПДВ 

дин. 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

- Набавка и уградња ТР 40/240/0,5 
ребрастог пластифицираног лима; 

  

- Набавка и уградња опшивки од 
пластифицираног равног лима 
d=0,55; 

  

- Набавка и монтажа секундарних 
носача од резане грађе 5/8 

  

- Набавка и уградња минералне вуне, 
дебљине 5 cm 

  

 
- Oстало 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                              Понуђач:  

  

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________        

  

 

Напомена: 
 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 
Носилац посла. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара 

(збир колоне бр. 3) 
 

II 
УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара/  

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) динара 
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                                                                                                                    Образац 3 
 
 
 
 

  
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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 

_____________________________________________________________________,                                                                                  
[навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – .санација крова, редни број 1, 
потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 

• да он 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;  

 

• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној 
територији);  

 

• да је при састављању понуде поштовао 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.  

  
  
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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                                                                                                                                                                                      Образац 3а 
                                                                                 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                       
  

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
  
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу: 
 

И З Ј А В У 
  
Подизвођач ___________________________________________________________________                                                                

[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – санација крова, редни број 1, 
потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
 

• да он 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;  

 

• да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној 
територији);  

 

• да је при састављању понуде поштовао 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.  

  
  
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 4 
 
6) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ   
 
  

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________   
                                                                                              [навести назив понуђача],   
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:  
  
 
 

  

ВРСТА ТРОШКОВА 
 

 
ИЗНОС ТРОШКОВА  У РСД 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

5. 
  

 

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  
  
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно  
  
 
 
 

                   Датум:                                                  М.П.                           Потпис понуђача    
 
 
 
     ________________________                                                                                          ____________________________________ 
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                                                                                                                                     Образац 5 
 
 
 
 
 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова 
(«Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач/члан групе понуђача даје: 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ 
за јавну набавку услуга „САНАЦИЈА КРОВА“, JН бр.1/18/РИ по Позиву за подношење понуда 
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________. 
године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав. 
 
 

                          Датум:  Понуђач/члан групе понуђача 
 

 М.П.  

   

 

 

  

 

 
 

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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                                                                                                                                         Oбразац 6 
 
 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 
14/15  и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем: 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: 
______________за јавну набавку услуга „САНАЦИЈА КРОВА, ЈН бр.1/18/РИ, поштовали 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења Понуде. 
 

 
 
 

Датум:  Понуђач/ члан групе понуђача/ 
подизвођач 

 М.П.  
   

 
 

  

 
 
Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и 
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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                                                                                                                          Образац 7 
 
7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

 
 

И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 

Изјављујем да је представник понуђача дана ________________ 2018. године, извршио 

обилазак локације и објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне набавке и да 

је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.   

  

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са свим условима градње и 

извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне 

промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених 

јединичних цена.  

 

 

 
 
Место:_____________                                                                          Понуђач:  
  
Датум:______________                      М.П.                     ________________________                      
   
 
 

 
Напомена: За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само 
понуђач.За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 
овлашћени члан  
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                                                                                                                                         ПРИЛОГ 1 
(напомена: не доставља се у понуди) 

 
Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 
16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 
80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 
62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................ 
(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): .................................................................. 
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ................................................................... 
ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................ 
 
и з д а ј е  д а н а ............................ године 
 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:, Рударски институт д.о.о. Београд (назив Пружаоца услуге) из 
Београда, ул. Батајнички пут  бр.2, матични број: 07029942, ПИБ: 100201328, 
текући рачун 160-206828-04, Банка Banca Intesa  

  
Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права 
протеста и наплатива на први позив. 
Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj ________________________(уписати 
сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу __% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe 
бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe у отвореном поступку јавне набавке услуга 
____________(предмет)_________(бројЈН),сa рoкoм вaжења минимално____(уписати број 
дана,мин.30 дана) дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока 
важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења 
за исти број дана. 
 
Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд __% 
(уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa 
и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa 
Дужникa ________________________________(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – 
издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. 
______________________________ . 
 
Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих 
нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa 
рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у 
нaплaти сa рaчунa.  
 
Дужник сeoдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa 
зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.  
 
Meницaje вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, 
стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтaoд стрaнe дужникa. Meницa je 
пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ 
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(унeти имe и прeзимeoвлaшћeнoг лицa).  
 
Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнoje у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 
(jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.  
 
_______________________ Издaвaлaц мeницe 
 
Услoви мeничнe oбaвeзe: 

1. Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење 
понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти 
(oпциje пoнудe) 

2. Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку 
дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa 
oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној 
дoкумeнтaциjи. 

 
Датум:  Понуђач: 

 М.П.  
   

   

 
 
Прилог: 

• 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност 
понуде  

• фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверена од стране банке на дан 
издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са 
меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона) 

• фотокопија ОП обрасца  

• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења 
НБС)  
 
 
Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се не доставља у оквиру 
понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Рударски институт д.о.о. Београд 

 

Конкурсна документација за ЈН 1/18/РИ                                                                  31 / 34 

 
 

                                                                                                                           ПРИЛОГ 2 
 

11.  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
Закључен између: 
 
РУДАРСКИ ИНСТИТУТ  Д.О.О. БЕОГРАД, Батајнички пут бр.2, Београд, кога заступа 
директор др Милинко Радосављевић (у даљем тексту Наручилац)  PIB 100201328;   MB 
07029942; 
 
и 
_____________________________________________________________________ , адреса 
________________________________________, Maтични број: _______________________  , 
ПИБ: ____________________ , које заступа директор  _________________________               
(у даљем тексту Извршилац); 
 
Kонстатације                                                

Члан 1. 
 

Уговорене стране констатују: 
 

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
РС “ бр.124/2012,14/2015 i 68/2015), на основу Позива за подношење понуда за јавну 
набавку бр.1/18/РИ- , спровео поступак јавне набавке, бр. 11/18/РИ применом 
поступка јавне набавке мале вредности; 

- да је  Извршилац доставио понуду за предметну јавну набавку dostavi бр. 11/18/РИ , 
bброј понуде ___________ од __________ године, евидентирану код Наручиоца под 
бројем  __________од __________године, која се налази у прилогу Уговора и 
саставни је део овог Уговора; 

- да је Наручилац, Одлуком о додели уговора  бр._____ од __________године изабрао 
Извршиоца   за вршење _____________________________________, по спроведеном 
поступку јавне набавке бр.________. 

 
Члан 2 

 
Предмет овог уговора је САНАЦИЈА КРОВА, који је Наручилац доделио Извршиоцу на 
основу претходно спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број  1/18/РИ. 

 
Члан 3  

 
Извршилац се обавезује да изврши услуге из члана 1 овог Уговора, у складу са условима 
наведеним у спецификацији, по ценама из усвојене понуде број     од    , 
која чини саставни део овог Уговора. 

Члан 4  
 

Укупна вредност уговорене услуге из члана 1. овог уговора износи     
(словима:   ) РСД  
 
На вредност из става 1. овог члана обрачунава се припадајући износ пореза у складу са 
релевантном законском регулативом. 
 
У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију уговорених радова из члана 1. овог 
Уговора. 
Цена је фиксна тј. не може се мењати за све време извршења предметне услуге. 
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Члан 5  

 
Наручилац се обавезује да ће плаћање бити извршено на следећи начин: 
 

- 30 % аванс након потписивања уговора и доставе финансијског средства 
обезбеђења;  

- 70% након завршетка посла и техничког пријема у року од 45 дана од дана извршеног 
техничког пријема и доставе исправног рачуна. 

 
Члан 6  

 
Рок завршетка радова предвиђених овим Уговором је највише 30 дана од дана закључења 
овог Уговора. 

Члан 7  
 

Пружалац услуге је дужан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од осам 
дана од дана закључења Уговора, као одложни услов из члана 74.став 2. Закона о 
облигационим односима, преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла, неопозиву, безусловну (без права приговора) и на први позив наплативу 
бланко соло меницу потписану од стране законског заступника са меничним 
овлашћењем, фотокопијом важећег картона депонованих потписа овереном код пословне 
банке на дан издавања менице, меничног овлашћења , потврдом о регистрацији менице у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије у износу  од  _ динара (РСД) 
[напомена: уписати динара)  а што представља 5% уговорене вредности из члана 4. став 
1. Уговора, са роком важења Уговора, 30 дана дуже од уговореног рока извршења посла, с 
тим да евентуални продужетак уговореног рока извршења посла има за последицу и 
продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.  
 
Уговорне стране су сагласне, да Наручилац може, без било какве претходне сагласности  
Пружаоца услуга, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1.овог 
члана, у било ком од случајева неизвршења и/или неблаговременог извршења и/или 
делимичног неизвршења и/или неквалитетног извршења било које од уговорених обавеза 
Пружаоца услуга.  
 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорених услуга у складу 
са чланом 5. Уговора, важност датог средства финансијског обезбеђења из става 1. овог 
члана мора се продужити за исти број дана. 

Члан 8  
 
Обавеза Извршиоца је да: 
 

- Уговорене радове изведе стручно и квалитетно у скјладу са важећим прописима и 
стандардима; 

- Изводе радове према понуди и упутствима и налозима надзора инвеститора; 
- Решењем именује одговорно лице, руководиоца-шефа радилишта за надзор и 

кординацију са надзором и радном групом Наручиоца; 
- Своје запослене упозна са мерама заштите на раду Наручиоца, да спроводи 

властите мере заштите на раду и поступа према наложеним мерама одговорних лица 
Наручиоца;  

- Самостално врши транспорт машина, опреме и људства до локације; 
- Води грађевински дневник; 
- Спроводи мере заштите животне средине,које укључују правилно обезбеђење 

радилишта, довођење радилишта у првобитно стање и спречавање загађења 
околине испуштањем уља и мазива, као и спречавање загађења подземних вода;  

- Врши непрекидно физичко и материјално обезбеђење својих стредстава за рад и 
средстав Наручиоца и томр сноси властиту одговорност. 
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Члан 9  

Обавеза наручиоца је да:: 
 

- Решењем именује Надзорни орган; 
- Решењем формира радну групу која ће бити ангажована на пријему, координацији, 

контроли и реализацији уговорених радова;  
- Упозна раднике Извршиоца са сопственим мерама заштите на раду; 

 
Члан 10  

 
Уговорени рок из члана 5. овог Уговора може се продужити само услед дејства више силе.  
Под вишом силом, у смислу овог Уговора сматраће се онај догађај који је неизбежан и 
независтан од доле оговорених страна и који се није могао предвидети у време 
потписивања Уговора уколико апсолутно спречава једну од уговорених страна да изврши 
своије обавезе по овом Уговору; 
Уговорна страна која се позива на дејство више силе, дужна је да другу уговорну страну о 
томе одмах писмено обавести, наводећи карактер, почетак дејства, могуће трајање и могуће 
последице уз пружање веродостојних доказа, као што је дужна и да је на исти начин 
обавести о престанку дејства више силе;  
Уколико не поступи тако, једна уговорна страна се не може позивати на дејство више силе 
када од друге уговорне стране буде позвана на извршење обавеза на начин и у роковима 
утврђенимУговором;  
Наступање дејства више силе одлаже рокове извршења уговорних обавеза за онај број дана 
који је једнак броју дана дејства више силе. 

 
Члан 11 

 
Уговорне стране су сагласне да се за све што није овим Уговором предвиђено, важе и 
примењују одредбе позитивних законских прописа из предметне области. 
Сва спорна питања у тумачењу и извршавању овог уговора решаваће овлашћени 
представници уговорних страна, усаглашавањем ставова. Уколико неспоразум не буде 
отклоњен, надлежан је Трговински суд у Београду.  
 

Члан 12 
 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

Члан 13 
 
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писаној форми-Анексом. 
 

Члан 14 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) .  
 
       за     ИЗВРШИОЦА                  ЗА НАРУЧИОЦА   
                                  
 ________________________                                                     _________________________ 
                   Директор                                                                                   Директор 
                                                                                   др Mилинко Радосављевић,дипл.инж.руд.  
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину  уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке



          
                  

 

 

 


