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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 
68/15), (у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл.гласник РС”, бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 292/1-18 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 292/2-18, припремљена је: 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Назив наручиоца...............................Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика  
Адреса...............................................14. ВУСБ 12, 21470 Бачки Петровац 
ПИБ....................................................101269891 
Матични број......................................08054134 
Шифра делатности............................8531 
Е - mail адреса...................................gjkbp19@gmail.com 
 
2.Категорија наручиоца: просвета 
 
3. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
4. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 2/2018 су радови – доградња  пожарног степеништа у дому ученика 
 
5.Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Контакт лице  : 
Јозефина Сирацка 
Телефон/факс: 021/780-167 
Е - mail адреса:  adminjankolar@gmail.com 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
 Предмет јавне набавке бр.2/2018 је набавка радова Радови на доградњи пожарног 
степеништа у дому ученика 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
45262800 – Радови на доградњи зграда  
 
2. Партије 
Напомена: 
Ова јавна набавка није обликована по партијама  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА  

уз позиције предмера 
 

Објекат Дом ученика Гимназије „Јан Колар“ грађен је деведесетих година прошлог века а 
отворен је 30. jануара 1997.г. изграђен је за потребе боравка ученика из других средина за 
време школовања у гимназији. 
Првобитно је зграда интерната обухватала 1266,40 m2 стамбеног простора. У приземљу је 
кухиња, трпезарија, вешерница, канцеларија управника, заједничка просторија за ученике, соба 
за болесног ученика и соба за васпитаче. На спрату се налази 12 соба (двокреветне, 
трокреветне и четворокреветне), укупно 85 кревета. На сваких шест станара су хигијенски 
чворови висиког стандарда. Накнадно је урађено односно дограђено поткровље са још 12 соба, 
шест хигијенских чворова и заједничким простором.   
Постојећи прикључци на јавну инфраструктурну мрежу (електрична инсталација, водовод, 
канализација и прикључење на јавну саобраћајницу) се задржавају и предвиђеним радовима се 
не мења њихов капацитет. 
 
Подаци о локацији 
Објекат је саграђен фронтално са главним улазом из улице Фискултурне број 15. Грађевинска 
линија је закошена у односу на регулациону линију удаљену мин 4,50 м. Са задње стране 
објекта се налази портал са ветробраном који се користи за улаз излаз корисника дома и 
представља комуникацију преко површине дворишта са гимназијом. Објекат је саграђен на 
катастарским парцелама 1966 и 1952 које чине грађевинску целину површине гимназије са 
домом ученика, спортским теренима и парком. Предметна доградња изводи се са десне стране 
објекта, гледано из улице Фискултурне односно на делу југоисточне фасаде. 
 
Опис функционалних промена на објекту. 
Објекат је спратности подрум, приземље, први спрат и поткровље (Po+P+1+Pot) и садржи само 
једно унутрашње степениште које води од приземља до поткровља. Степениште је рађено од 
чврстог материјала са одговарајућим димензијама и задовољава потребе комуникације за 
врреме редовног коришћења. Ипак у случају појаве ванредне ситуације с обзиром на број 
корисника исто би услед панике било недовљно за евакуацију свих корисника. Из тих разлога 
приступило се пројектовању предметног степеништа.   
Како је веђ наведено степениште се изводи са десне стране објекта, гледано из улице 
Фискултурне односно на делу југоисточне фасаде пошто овај положај захтева најмању 
интервенцију унутар објекта за потребе обезбеђивања приступа, не захтева смањење броја 
смештајних просторија и представља тежишну тачку за евакуацију одређене групе смештајних 
капацитета на две етаже (први спрат и поткровље). 
Својим положајем, димензијама и пројектим решењем предметно степениште неће нарушити 
постојећи изглед објекта веће ће се уклопити у исти.  
 
Опис грађевинских и грађевинско-занатских радова: 
Пошто према важећим планским документима није дозвољена изградња спољњег степеништа 
исто се изводи као полузатворено степениште. 
Наткривен улаз у кухињу се уклања, остаје само подна плоча са темељним зидовима која 
представљају полазну тачку новог степеништа. 
Носећу конструкцију представљају армирано бетонски стубови и греде изведене преко 
тракастих а.б. темеља односно темељних зидова. Кота дна темеља је предвишена на -0,80 м 
од нивоа терена.Темељни зид се изводи  дo + 0,65 cm а преко њега се изводи парапетни зид од 
опеке до висине + 1,20 m од коте терена. Простор између стубова од парапете до 
хоризонтаалне греде односно од греде у нивоу пода спрата до греде у поткровљу се попуњава 
светларницима са двослојним стаклом. Пошто је само степениште у полузатвореном простору 
од материјала светларника се не захтевају посебна енергетска својства.  
Само степениште изводи се од кутијастих ХОП профила који се у дну ослањају-анкеришу у 
темељни зид приземља а у преосталом делу прихватају се нове а.б. стубове и хоризонталне 
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а.б. греде. Конструкција подеста изводи се од истог материјала и повезује се степенишним 
крацима. Газишта степеништа се изводе од противклизног перфорираног лима (челични лим 
Ч0146 Хвл, Ш0361 Твл) са површинском заштитом топлим поцинковањем. Газишта се бочно 
прихватају на носаче од степеништа ХОП профила. 
Ширина једног крака степеништа износи 132,0 цм. 
Подести се такође изводе од више противклизних профила спојених варом на више места. 
Варови се изводе са доње стране тако да газиште остаје чисто. Овакав спој омогућава пренос и 
равномерну расподелу оптерећења између више профила који чине подест-платформу. 
Изнад дограђеног степеништа изводи се дорада крова која се изгледом и самим материјалом 
уклапа у постојећи кров објекта док се у новом делу крова због постизања довољне висине 
изнад горњег подеста изводи тзв. кровна „баџа“. 
На фасадним зидовима потојећег објекта уз које се гради предметно степениште уклања се 
изолациони слој стиропора 8,0 цм (демит фасада) и поставља се нови, ватроотпорни слој од 
тврде стаклене вуне =5,0 cm са израдом завршног слоја фасаде према постојећој. 
На фасадним зидовима постојећег објекта врши се пробијање нових отвора – врата, 
зазиђивање прозора и дозиђивање до потребне висине. 
Унутар објекта врши се прерада, пробијање отвора и рушење на првом спрату зиданих зидова 
а у поткровљу лакомонтажних зидова. Уместо истих изводе се нови зидови а у свему према 
детаљима. Нова организација унутар објекта изводи се са минималним захватима а ради 
омогућавања приступа предметном степеништу. 
 
Инсталације: 
Предметни радови се не односе на инсталацију водовода и канализације. 
Одвод атмосферских вода оствариће се путем олучних вертикала са одвођењем на околну 
зелену површину. Нови хоризонтални и вертикални олуци се прикључују на постојеће односно 
изводе у свему према постојећим елементима. 
 
Електрична инсталација:  
Задржава се постојећи ОММ који је постављен у оквиру дома ученика у свему према условима 
за пројектовање и прикључење издатим од стране надлежног предузећа за дистрибуцију 
електричне енергије „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак „Електродистрибуција Нови 
Сад“ Нови Сад, број 86.1.1.0-Д-07.02.-182170-18 од 29.06.2018.г. 
Грејање: у предметној доградњи није предвиђено грејање. Приликом повезивања предметног 
степеништа неопходно је изместити два ком радијатора. 
 

      
РОК ИЗВРШЕЊА:  
 
90 дана од дана закључења уговора. 
 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА:  
 
Бачки Петровац, дом ученика Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика  
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ 
СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

  
 
 
 
За ову јавну набавку техничка документација као и све остале податке могу се добити у 
канцеларији секретара Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика, радним даном у времену од 8-
14 часова. Телефон: 021/780-167, контакт особа: Јозефина Сирацка. 
 
Контакт особа за обилазак: Јозефина Сирацка 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посевним прописом 
 

1.1.1. 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  

1.1.2. 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.  

 
2.1.   Поред обавезних услова из тачке 1.1. понуђачи су дужни да испуне    и додатне 
услове из члана 76. и то: 

  2.1.1) да је понуђач у периоду од 01.01.2016.г.до момента објављивања Позива за 
подношење понуда реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 5.000.000,00 динара 
без ПДВ-а, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на 
изградњи и/или доградњи и/или адаптацији објекта. 
 
  2.1.2) да понуђач има: 
-успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001; 
-успостављање система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001; 
-успостављање система управљања заштитом животне средине ISO14001; 
 
  2.1.3. Технички капацитет  
2.1.3.1. понуђач мора да располаже односно има у власништву или закупу или лизингу возила и 
опрему, и то најмање:  
- цевну фасадну скелу од најмање 100 м2; 
- 2 теретна возила носивости минимум 1,3 тоне; 
  
  2.1.4. Кадровски капацитет:  
Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има (минимум 20 радника) у радном односу, 
односно на други начин, у складу са законом о раду, радно ангажована следећа лица:  
2.1.4.1. 15 (петнаест) радника од тога шест радника са уверењем за рад на  
висини и то:  
- 2 зидара,  
- 5 бравара (са атестом за заваривање)  
- 2 молера  
- 2 тесара  
- 1 возача теретног возила  
- 1 грађевинског техничара  
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- 2 електричара  
2.1.4.2. Једног дипломираног инжењера грађевине са важећом лиценцом број 410 или 411;  
    Једног дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом број 450;  
2.1.4.3. једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о 
положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности 
и здравља на раду или ангажовано правно лице са важећом лиценцом за безбедности и 
здравља на раду. 

 
 

2. УПУТСТВО КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

       4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: важећа дозвола за обављање одговарајуће 
делатности, издате од стране надлежног органа.  
 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
 Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
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 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
 
 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. 
 
 

2. Испуњеност додатних услова из тачке 1.2. понуђачи доказују: 
 

                
           2.1. Референце се доказују: 

попуњеним, овереним печатом и потписаним од стране одговорног лица понуђача 
Образац Референтне листе;  
потписаним и овереним Обрасцем Потврде о референцама о раније реализованим 
уговорима од стране Наручиоца наведених у Референтној листи; 
фотокопијама уговора са припадајућим евентуалним Анексима уговора; 
фоткопја прве и последње стране окончане ситуације (рекапитулација); 
2.2.Пословни  капацитет: се доказује фотокопијом  важећих сертификата који су издати 
од стране Акредитивних сертификационих тела; 
2.3.Технички капацитет : се доказује изводом из књиге основних средстава-пописне 
листе или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања. 
Уколико се доставља уговор о закупу неопходно је доставити и извод из књиге основних 
средстава-пописне листе закуподавца из које се види да је закуподавац власник 
предмета закупа; За возила се прилаже копија саобраћајне дозволе и полисе осигурања. 
2.4. Кадровски капацитет: за услов под 2.1.4.1. и 2.1.4.2. као доказ се подноси –ППП ПД 
образац за један од последња два месеца који претходе месецу објављивања позива, 
копија уговора о раду, односно уговора о радном ангажману у складу са законом о раду, 
М обрасца за тражене грађевинске раднике, а за раднике стручно оспособљене за рад 
на висини још и важеће лекарско уверење за рад на висини; 
- За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од 
Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за 
носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег 
обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија 
уговора ван радног односа (Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће 
носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне 
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набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише).Напомена: 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радногодноса: 1.Уговор о привременим и 
повременим пословима; 2.Уговор о делу (ради обављања послова који су ван 
делатности послодавца); 3. Уговор о допунском раду. 
За услов под 2.1.4.3. копија уговора о раду односно уговора о радном ангажовању, М 
образац и копија важеће лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду 
издата од стране надлежног министарства рада Републике Србије. Напомена: Понуђач 
може да има ангажовно правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање 
послова безбедности, здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада 
Републике Србије. Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица 
односно предузетника и важећу лиценцу. 
 
 
 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
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, као и повезану и запечаћену како би се онемогућило уметање односно вађење 
страна. 
 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:  
ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА, 21470 Бачки Петровац, 14. ВУСБ бр.12.  
са назнаком:  
,,Понуда за јавну набавку радова –  Радови на доградњи пожарног степеништа у дому 
ученика Број набавке: 2/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14. 
децембра 2018. године  до 11 часова.  
    Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 11.30 часова у зборници Гимназије „Јан 
Колар“ са домом ученика 
 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 наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    
 Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији  као и 
накнадно послата додатна појашњења и  информације. 
 Понуда се сматра исправном ако садржи следеће: 

1. попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу (ОБРАЗАЦ 1); 
2. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о учешћу подизвођача, односно 

заједничкој понуди само ако понуђач наступа са подизвођачем односно у заједничкој 
понуди (ОБРАЗАЦ 1);  

3. попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са попуњеном 
табелом,(ОБРАЗАЦ 2); 

4. попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (ОБРАЗАЦ 3); 
5. модел уговора (ОБРАЗАЦ 4); 
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6. попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре трошкова припреме понуде 
(ОБРАЗАЦ 5); 

7. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ 6) 
8. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавезе које 

произилазе  из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада и 
заштити животне средине (ОБРАЗАЦ 7); 

9. потврда (доказ) о обиласку градилишта пре почетка радова (ОБРАЗАЦ 8); 
10. попуњен, потписан и печатом оверен образац пословни капацитет – референтна листа 

(ОБРАЗАЦ 9) 
11. попуњен, потписан и печатом оверен образац потврда о референцама (ОБРАЗАЦ 10) 
12. попуњен, потписан и печатом оверен образац кадровски капацитет (ОБРАЗАЦ 11) 
13. доказе о испуњавању додатних услова; 
14. обавезујуће писмо о намери пословне банке да ће понуђачу на његов захтев издати 

безусловну, неопозиву, без права на приговор и плативу на први позив банкарску 
гаранцију за: 
- за добро извршење посла у висини 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком 
важности 30 дана дуже од рока за извршење јавне набавке. 

 
  
 У образац ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 2) уписати: 
 

 датум понуде, 
 број понуде, 
 цену без ПДВ-а изражену у динарима, 
 цену  са ПДВ-ом 
 рок реализације набавке, 
 начин и рок плаћања, 
 рок важења понуде 
 образац мора да буде оверен печатом и потписан од стране одговорног лица. 

 
2.1.  РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
 Понуда може бити одбијена из следећих разлога: 
 ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање понуда, 
 ако понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове услове учешћа, 
 ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног (30 дана од дана отварања 

понуда) 
 ако понуда није достављена на начин из тачке 2. Одељка VI Конкурсне документације 
 ако понуђач не достави писмо о намери пословне банке  
 ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или је није могуће упоредити са другим понудама. 
 

 Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ негативних референци, у 
складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/2012 и 14/2015). 
 Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/15). 
 Наручилац ће разматрати само прихватљиве понуде, односно понуде које су 
благовремене, одговарајуће, које не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или 
обавезе понуђача и које на прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке. 
 Када у понуди нису дати сви потребни елементи (услови плаћања, рок и др.) или је 
назначено по договору, иста се неће разматрати. 
 Наручилац ће у случају да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке, посебно 
навести разлоге за обуставу и упутство о правном среству сходно члану 109. Закона о јавним 
набавкама(„Сл.гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/15). Наручилац ће одлуку објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења 
одлуке. 
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3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 

  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“ 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА,  21470 Бачки Петровац, 14. БУСВ бр. 12 са назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на доградњи пожарног степеништа у 
дому ученика ЈН бр. 2/2018- НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на доградњи пожарног степеништа у 
дому ученика ЈН бр. 2/2018- НЕ ОТВАРАТИ”  
   
или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на доградњи пожарног степеништа у 
дому ученика ЈН бр. 2/2018- НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –  Радови на доградњи пожарног 
степеништа у дому ученика ЈН бр. 2/2018- 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. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) 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 V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

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. 
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7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

поглављу V 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. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС”, бр.119/2012), на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је од стране надзорног органа наручиоца потврђено извршење 
радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђач може да захтева аванс у висини до 50% od ugovorene cene. 

8.2. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок извођења радова не може бити дужи од 90 дана од дана закључења уговора.  
Место извођења  - Бачки Петровац, дом ученика Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика 

8.3. 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. 

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

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 

Подаци о локалним пореским обавезама се могу добити у локалној пореској управи у 
оквиру Општинске/градске управе у седишту понуђача. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail adminjankolar@gmail.com или факсом на број 021/780-167] 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности 
у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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, ЈН бр. 2/2018. 

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. 
 
 
13. 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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

 
 
14. 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“.  
 
15. 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  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења јавне набавке. 

 
 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII конкурсне 
документације). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора 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 се доставља непосредно, електронском поштом 
на e-mail adminjankolar@gmail.com, факсом на број 021/780-167 или препорученом пошиљком 
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац 
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет адреси најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен 
од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2. Закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се 
благовременим уколико је поднет  најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки у поступку јавне набавке мале 
вредности.  

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 
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подношење пре истека рока за подношење захтева, 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.  

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

Упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права  
Захтев за заштиту права садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца;  
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о  одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  
7) потпис подносиоца.  
 

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

од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на 
број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 
Србије.   
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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ОБРАЗАЦ 1 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (уколико наступа са подизвођачем)  
 
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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (у случају заједничке понуде)  
  
 
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. 
 

 
Датум                         Понуђач 

     М. П.  
____________________________                     _______________________________ 
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ОБРАЗАЦ 2 
VII  ПОНУДА 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова: 

Радови на доградњи пожарног степеништа у дому ученика ЈН бр. 2/2018 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 
 

 
 

 
Износ ПДВ-а 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

-50% авансно од укупно уговорене цене без обраћунатог 
ПДВ-а у року од 45 дана од дана пријема: 
А) исправног авансног предрачуна; 
Б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања; 
Ц) банкарске гаранције за добро извршење посла; 
-Остатак од уговорене цене по окончаној ситуацији 
сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране 
стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема: 
А) исправне окончане ситуације сачињене на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из пројекта за извођење, потписане од стране стручног 
надзора, 
Б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у 
гарантном року; 
Ц) потписаног записника о примопредаји и коначног 
обрачуна; 

Рок важења понуде 
 

 

Рок извршења набавке од 
момента потписивања уговора 

 

Гарантни рок (рачуна се од 
записничке примопредаје 
уговорених радова и не може 
бити краћи од 2 године) 

 

 
 
 

Датум                         Понуђач 
     М. П.  

____________________________                     _______________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ 3 
VIII  СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ             

   
Радови на  доградњи пожарног степеништа у дому ученика  

Р.б 
 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
 

јед количина јед.цене УКУПНО 

А ПОЖАРНО СТЕПЕНИШТЕ 

1 
Рушење арм бетонске плоче изнад улаза 
у кухињу комплет са утоваром и одвозом 
лома на депонију до 2 км m3 0,85   

2 
Рушење и пробијање отвора у сендвич 
зиду од опеке и сендвич зиду трске 
д=25+6+12 цм комплет са утоваром шута 
и одвозом лома на депонију до 2км m3 3,00   

3 Ископ земље за темеље стубова и 
парапетног зида са одвозом вишка земље m3 2,60   

4 Бетонирање темеља у ископу бетоном 
МБ25 комплет са постављањем арматуре m3 1,54   

5 Бетонирање темељних зидова х 30 цм 
комплет са двостраном оплатом m3 0,60   

6 
Бетонирање арм бетонских стубова 
пресека 30/25 цм 2 ком и 50/25 1 ком 
комплет са израдом оплате m3 1,93   

7 
Бетонирање арм бетонских греди 35/25 
комплет са израдом оплате и 
подупирањем бетон МБ30 m3 1,50   

8 
Набавка и уградња бетонског гвожђа 
Глатка арматура 
Ребраста арматура 
Мрежаста арматура 

kг 
kг 
kг 

85,47 
427,90 
61,36   

9 

Скидање слоја стиропора са фасаде 
(демит фасада), чишћење подлоге и 
поновно облагање слојем камене вуне 
д=5.0 цм комплет са челичним типлама, 
мрежицом и глетовање лепком m2 43,00   

10 

Исецање фасадног слоја термоизолације 
од стиропора, обзидка од опеке д=12.0 цм 
и термоизолације од пресоване трске на 
углу објекта у шлицу 38,0+38,0 цм по 
целој висини објекта (7.68м) m2 5,83   

11 

Зазиђивање исеченог дела пуном опеком 
у п.ц. малтеру као ојачање зида-израда 
ослонца за АБ греде спрата и поткровља. 
Позицијом обухватити и набавку и 
уградњу анкера за повезивање са 
постојећом конструкцијом m3 1,00   

12 Зидање парапетног зида степеништа 
пуном опеком д=25цм m3 1,30   

13 

Израда пожарног степеништа од 
кутијастих челичних профила и газишта 
од перфорираног лима. Степениште 
садржи 4 крака ширине мин 1,20 м и 4 
подеста. Укупна висина степеништа 
износи 6,13 м (од коте приземља). 
Степениште и подести се изводе са 
конструкцијом од челичних кутијастих kом 1,00   
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профила који се прихватају на арм 
бетонске стубове и постојеће фасадне 
зидове. 

14 

Израда и монтажа степенишне ограде и 
ограде на подестима од кутијастих 
профила са постављањем дрвеног 
рукохвата m 14,75   

15 Ирада и уградња дрвеног рукохвата дим 
5/15 цм поставља се на светларнике m 20,50   

16 

Дорада постојећег крова-израда крова 
изнад степеништа са откривањем дела 
крова, скидањем летава иизрадом новог 
дела као продужетка постојећих кровних 
равни хоризонтал пројекција     

17 Демонтажа дела крова – 
хоризонтал.пројекција m2 40,00   

18 Дорада крова са летвисањем и 
покривањем хоризонталне пројекције m2 50,00   

19 

Опшивање плафона и зида изнад а.б. 
греде (испод крова) степеништа 
ватроотпорним гипскартонским плочама 
са израдом подконструкције и 
постављањем слоја пропусне фолије и 
слоја тервола д=5,0 цм. m2 30,00   

20 

Набавка и уградња ПВЦ степенишних 
светларника браон боје и испуне од 
двоструког стакла 4+15+4 mm. 
Светларници не захтевају посебна 
енергетска својства  
димензије 2,40/2,60 
светларник за баџу 180/180(40) фиксни 

kом 
kом 

4,00 
1,00   

21 Малтерисање нових зидних делова и а.б. 
конструкције п.ц. малтером 1:2:6 m2 70,00   

22 Бојење фасаде и поправке на фасади 
фасадном бојом у тону са постојећом m2 90,00   

Пожарно степениште  УКУПНО :  
Б РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРИЛАЗА СТЕПЕНИШТУ 

1 

Рушење дела преградних зидова од 
гипскартонских плоча и конструкције од 
дрвених штафли са испуном од трске 
(тервола) m2 17,00   

2 
Израда монтажног преградног зида од 
CW UW профила, гипскартонских плоча и 
испуне од камене вуне m2 40,00   

3 
Зазиђивање отвора пуном опеком са 
постављањем слоја термоизолације 
д=8,00 цм (сендвич зид) m3 0,50   

4 Бојење нових и старих зидова и плафона 
полудисперзивном бојом m2 50,00   

5 

Пажљива демонтажа унутрашњих врата 
из зидова који се уклањају и монтажа 
истих у нови зид 
Димензија 80/200 цм kом 3,00   

6 

Израда/дорада спуштеног плафона 
ходника од CD UD профила, 
гипсокартонских плоча и слоја 
термоизолације од врде вуне 15 цм m2 5,00   

7 Поправка на подовима и плафонима 
после завршетка радова на рушењу и m2 10,00   
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доради зидова 

8 

Набавка и уградња спољних ПВЦ врата 
застакљених нискоемисионим стаклом 
4+15+4 мм. Врата за излаз на степениште  
димензија крила 100/210 (1.спрат)  
димензија крила 100/200 (поткровље) 

kом 
ком 

2 
2   

Радови на прилазу степеништу УКУПНО:   
Ц ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

 

Свака тачка предмера и предрачуна 
обухвата испруку и монтажу свог 
наведеног главног и осталог помоћног 
материјала са свим потребним радовима 
за исправно функционисање. Избор 
опреме је од најквалитетнијих 
произвођача за сву инсталацију и опрему     

1 

Укидање, поништавање дела електро 
инсталације у делу објекта који се 
преуређује због повезивања дограђеног 
степеништа како иста не одговара 
будућој намени kомплет 1,00   

2 

Набавка, испорука и постављање 
каблова за израду сијаличних места, 
проводницима одговарајућег пресека и 
броја жила, који се полажу по зиду и 
плафону испод малтера, а према 
захтевима конструкције објекта. Комплет 
са свим инсталационим материјалом и 
повезивањем. Обрачун по дужном метру. 
-PP-Y 3x1,5 mm2 
-PP-Y 2x1,5 mm2 

m 
m 

160 
30   

3 

Набавка, испорука и монтажа прекидача 
према пројекту. 
Комплет са повезивањем 
Обрачун по комаду. 
-прекидач-наизменични прегибни 
-ручни јављач пожара 
-двогласна алармна труба 

kом 
kом 
kом 

5,00 
3,00 
1,00   

4 

Набавка, испорука и монтажа 
инкандесцентних светиљки. Комплет са 
сијалицама одговарајуће снаге. Број и 
снага сијалица су означени у типској 
ознаци произвођача. 
Обрачун по комаду. 
-S1-плафонско зидна 1x75W 
-S2- флуо паник PPN 208 

kom 
kom 

11,00 
3,00   

5 

Набавка, испорука и монтажа у постојећи 
разводни орман. У орман уградити 
следећу опрему: 
-аутоматске осигураче тип Л и то 10А  
ком1 
-натписне плочице и остали главни и 
помоћни монтажни материјал. 
Комплет са израдом свих веза. kом  1,00   

6 

Испитивање комплетне инсталације и 
прибављање потребних атеста о 
исправности ел. Инсталације од 
надлежних организација. kомплет 1,00   

Електро радови Укупно  
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
А ПОЖАРНО СТЕПЕНИШТЕ  

Б РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРИЛАЗА 
СТЕПЕНИШТУ  

Ц ЕЛЕКТРО РАДОВИ  
УКУПНО :  

ПДВ 20% :   
УКУПНО СА ПДВ-ом :  

 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 
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ОБРАЗАЦ 4 
IX МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 

14/2015 и 68/15), те Одлуке  о додели уговора   бр. __________________ од 
__________________. године, закључује се: 
 

УГОВОР 
О НАБАВЦИ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ ПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА У ДОМУ УЧЕНИКА 

Редни број набавке: ЈН.бр. 2/2018 
 
Између: 
 
ГИМНАЗИЈЕ „ЈАН КОЛАР“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА,  ПИБ: 101269891, Матични бр: 08054134, 
Бачки Петровац, 14. ВУСБ бр. 12, (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директорка школе 
Ана Медвеђ  
 и 
______________________________________________________, кога заступа 
_____________________________________ ПИБ: _________________, Матични бр.: 
_________________, рачун бр.: ___________________________ код банке 
____________________________ (у даљем тексту: Извођач) 
 
на следећи начин: 
 

Члан 1. 
 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 
 - да је Наручилац, на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 
124/12, 14/2015 и 68/15), и на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу 
Управе за јавне набавке дана _____________ године спровео поступак јавне набавке мале 
вредности Радови на доградњи пожарног степеништа у дому ученика - да је  Извођач дана 
_____________године доставио понуду заведену код Извођача под 
бројем_______од_____________; године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора; 
 - да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 
број 124/12, 14/2015 и 68/15), на основу понуде Извођача и одлуке о додели уговора бр. 
__________________ од __________________ године изабрао Извођача за набавку радова на 
доградњи пожарног степеништа у дому ученика; 
 - да је Извођач пре потписивања овог уговора Наручиоцу доставио тражена средства 
обезбеђења - банкарску гаранцију са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив и то: 
 - банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини уговореног аванса од 50% 
од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од рока за извршење 
јавне набавке тј. на износ од ____________ динара и са роком важности до ______________ 
године.  
 - банкарску гаранцију за добро извршење посла. Банкарска гаранција за добро извршење 
посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, тј. на износ од 
____________ динара и са роком важности до ______________ године.  
 -банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. 
 

Члан 2. 
 
 Уговорне стране сагласно констатују да вредност уговорених радова, утврђена на основу 
јединичне цене и количине радова из понуде Извођача, наведене у члану 1. овог Уговора 
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износи: __________________ РСД без ПДВ-а ________________________________ (словима) 
односно __________________ РСД са  ПДВ-ом _______________________________(словима) 

 
(словима: __________________________________________________________) 

 
Члан 3. 

 
 Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина 
радова уз примену јединичне цене из понуде Извођача. 
 

Члан 4. 
 
 Наручилац ће уговорену цену радова из овог Уговора платити Извођачу радова на 
следећи начин: 

- 50%авансно од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату вредност, у 
року од 45 дана од дана пријема: 
а) исправног авансног предрачуна; 
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања; 
ц) банкарске гаранције за добро извршење посла; 
- остатак од 50% вредности укупно уговорене цене, по окончаној ситуацији сачињеној 
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде 
потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема: 
а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стручног 
надзора; 
б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року; 
ц) потписаног Записника о примопредају радова и коначног обрачуна. 

 
Члан 5. 

 
 Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао и одреди стручно лице за контролу и 
праћење над извођењем радова и оверу извршених радова, као и да сачини записник о 
увођењу у посао. 
 Извођач ће радове започети одмах по испуњењу наведених законских услова, закључењу  
Уговора, и увођењу у посао од стране Наручиоца. 
 Рок за завршетак радова по понуди Извођача  је _______ дана. 
 

Члан 6. 
 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно и 
квалитетно, а у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту радова. 
 Примедбе на квалитет изведених радова Наручилац може поднети Извођачу у року од 7 
дана након што су изведени радови. 

Извођач је у обавези да на писани захтев Наручиоца отклони све недостатке у квалитету 
изведених радова у року од 7 радних дана од дана пријема захтева Наручиоца. 
 

Члан 7. 
 
 Уколико у току извођења радова дође до потребе извођења вишка радова, односно 
накнадних или непредвиђених радова Извођач ће путем надзорног органа обавестити 
Наручиоца и тек по добијању писмене сагласности од стране Наручиоца отпочети са њиховим 
извођењем. 

 
Члан 8. 

 
 Након окончања радова извршиће се примопредаја предметних радова којој ће 
присуствовати овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник Извођача и о чему 
ће се саставити записник. 
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 У току поступка примопредаје овлашћени представник Наручиоца је дужан да оцени 
квалитет изведених радова и да евентуалне примедбе саопшти Извођачу у погледу видљивих 
недостатака. 
 Уочене недостатке Извођач је дужан отклонити у року од 5 дана од дана саопштавања 
примедби. 
  

Члан 9. 
 

Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором, наручилац има право да уновчи поднету банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а као и банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања. 
 

Члан 10. 
 

 Евентуалне спорове по уговору уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а ако у 
томе не успеју, уговора се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
 У случају раскида уговора, међусобна права и обавезе регулисаће се у складу са 
одредбама Закона о облигационим односима. 
 

Члан 11. 
 

 Све што није регулисано овим уговором, уговорне стране ће регулисати договором или 
обострано овереним анексом овог уговора.  
 Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране. 
 

Члан  12. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 3 (три) припадају Наручиоцу. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
              За Извршиоца                                       За Наручиоца  
                           
___________________________    _________________________ 
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ОБРАЗАЦ 5 

X  ТРОШКОВИ 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 ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 6 

XI  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке Радови на доградњи пожарног степеништа у дому ученика , бр. 2/2018, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 7 
XII  ИЗЈАВA О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач _________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке Радови на доградњи пожарног степеништа у дому у ченика, бр. 2/2018 поштовао 
је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

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 8 
 

XIII  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ГРАДИЛИШТА ПРЕ ОТПОЧИЊАЊА РАДОВА 
 
 
 
 
 
Назив понуђача  
адреса  
Матични број  
ПИБ  
 

 
 

П   О   Т   В   Р   Д   А 
 

Којом се од стране наручиоца потврђује да је __________________________________________ 
                                                                                                 (име и презиме) 

дана ________________ године у својству овлашћеног представника понуђача обишао 
градилиште на коме ће се вршити радови предвиђени ЈН 2/2018 набавке Радови на доградњи 
пожарног степеништа у дому ученика,  и да је у потпуности упознат са условима 
градилишта. 

 
 
 

      За НАРУЧИОЦА 
 

 ____________________ 
У Бачком Петровцу,   
         
Дана: ____________ године  

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог: овлашћење понуђача бр. 
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             ОБРАЗАЦ 9 

 
XIV  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ-РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 
Да је понуђач у периоду последње 3 године (2015-2017) које претходедану објављивања 
Позива за подношење понуда реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 8.000.000,00 
динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова 
на изградњи и/или доградњи и/или адаптацији објекта. 
 
Ред.бр. Назив наручиоца Датум 

реализације 
уговора 

Назив предмета 
набавке 

Вредност 
уговора без 

ПДВ-а 
1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

9. 
 

    

10. 
 

    

11. 
 

    

12. 
 

    

13. 
 

    

14. 
 

    

15. 
 

    

16. 
 

    

17. 
 

    

18. 
 

    

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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             ОБРАЗАЦ 10 

 
XV ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 

 
На основу члана 77. Став 2. Тачка 2. ЗЈН наручилац/инвеститор 
_______________________________________________ из ______________________ улица 
__________________________ бр. _____, ПИБ ____________________, издаје 
 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 

Којом потвђујемо да је понуђач ____________________________________ из _______________ 
_______________________________, улица _____________________________ бр. _______, као 
 
А) самостални извођач или 
 
Б) учесник у заједничкој понуди са учешћем у износу од ________________________ дин без 
ПДВ-а (одговарајуће заокружити) 
 
у периоду у последње три године (2015-2017) које претходе дану објављивања Позива за 
подношење понуда реализовао уговоре, које се односе на извођење грађевинских и 
грађевинско-занатских  радова на изградњи и/или доградњи и/или адаптацији објекта 
____________________________________________ на основу закљученог уговора бр. 
_________________ од _________________, у вредности од _____________________ дин без 
ПДВ-а. 
 
Датум почетка радова: _______________________ 
Датум завршетка радова: ________________________ 
 
 
Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача _________________________ ради 
учешћа и поступку мале јавне набавке Наручиоца Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у 
Бачком Петровцу, 14 ВУСБ бр. 12, Бачки Петровац, ЈН радови на доградњи пожарног 
степеништа у дому ученика. 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

 
 
 

 
 
 
 
Напомена: Образац „Потврда о референцама“ поннуђач ће копирати и доставити уз своју 
понуду за све наручиоце појединачно. 
Напомена: ово је само модел потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако 
да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садржесве податке тражене у датом 
моделу Потврде. 
 
 
 

 
 
 



Конкурсна документација: Радови на доградњи пожарног степеништа у 
дому ученика  ЈН бр. 2/2018 

35/35 

    
 

 
             ОБРАЗАЦ 11 

 
XVI  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем са следећим 
кадровским капацитетом: 
 
Ред. 
Бр. 

Име и презиме Стручна спрема Радно место Број лиценце 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
 

 
 
 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

 
 
 

Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати. 
         Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се доказује 
испуњеност услова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


