
 

 

ОШ ,, Вук Караџић'' 
Саве Ковачевића 69 
16000 Лесковац 
Број: ________________ 
Датум: ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
ЗА  НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

(члан 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, „Службени гласник РС“ 
бр. 91/2019) 

 
Набавка радова – Услуге замене столарије (унутрашња врата) у 

седишту школе  – столарске услуге  – НР 11-2022 
 

 
 
Рок за подношење понуда: 08.07.2022. године до 11:00 сати, без обзира на 

начин достављања 
 
Понуде доставити на адресу:  ОШ ,, Вук Караџић'' Лесковац 
      ул. Саве Ковачевића 69, 16000 Лесковац. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јун 2022. године 

 
 



 
 

На основу члана 27. став  1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
91/2019, у даљем тексту: Закон), и Одлуке о спровођењу набавке на коју се закон о јавним 
набавкама не примењује број 643 од 20.06.2022. године , припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
Набавка радова – Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – столарске 

услуге  – НР 11-2022 
 

 

САДРЖАЈ 

Поглавље Назив поглавља 

1 Позив за подношење понуда 

2 
Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока као и осталих услова од 

којих зависи прихватљивост понуде 

3 Упутство понуђачима како да сачине понуду 

4 Начин, место и рок подношења понуда 

5 Критеријум за избор понуде 

6 Образац понуде 

7 
Услови за избор учесника и доделу уговора – основи за искључење и 

критеријуми за избор привредног субјекта 

8 Образац структуре цена 

9 Модел уговора 

 
Укупан број страна: 22/22 
 
 
 
 

                                                                                                               Д и р е к т о р, 

                                                                                                        __________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

1. Предмет  набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 
2. Врста предмета набавке: радови 
3. Предемет набавке: радови – радови на замени унутрашње столарије – унутрашњих 

врата 
4. Назив набавке : Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – 

столарске услуге  – НР 11-2022 
5. Општи речник набавки - ЦПВ: 44221200 – Врата , 44221000-5 – Прозори, врата и сродни 

артикли. 
6. Врста поступка: Набавка на коју се закон о јавним набавкама не примењује (чл.27 став 

1.  тачка 1. ЗЈН) 
7. Позиција из плана набавки на које се закон не примењује:  План набавки – измена бр. 

607 од 14.06.2022. године - радови/услуге – редни број 2.16. 
8. Интернет страна за објављивање позива: www.osvukkaradzicle.edu.rs  
 

9. Подаци о апропријацији у буџету: Набавка иде на терет финансијског плана Наручиоца 
за 2022. годину на основу измене финансијског плана бр. 606 од 14.06.2022. године,  
позиција 123, економска класификација конта 425112 - Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката – Столарски радови. Извор финансирања Буџет града Лесковца.  

 
10. Критеријум за доделу уговора:  ЦЕНА 
 

11. Начин, место и рок за подношење понуда: Понуђачи су дужни да понуду доставе до 
08.07.2022. године до 11:00  часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном 
омоту на адресу: ОШ ,,Вук Караџић '' Лесковац, ул. Саве Ковачевића бр. 69, 16000 
Лесковац, са назнаком: Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – 
столарске услуге  – НР 11-2022 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини 
коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде које стигну након наведеног рока 
(дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће 
бити враћене понуђачима неотворене. Отварање понуда обавиће се у просторијама 
наручиоца са почетком у 11:10 часова. 

 
12.  Лице за контакт 
Контакт особа за све информације везане за набавку је Биљана Нисић/ Сузана Станковић , 
контакт телефон број  016/ 212-980, мејл адреса osvukle@gmail.com  
Ради састављања одговарајуће понуде и упознавања са објектом заинтересована лица 
потребне податке могу да стекну у  просторијама ОШ ,,Вук Караџић '' у Лесковцу. 
 
 
 
 
 

http://www.osvukkaradzicle.edu.rs/
mailto:osvukle@gmail.com


 
 

 

2. ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, 

ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И УСЛУГЕ И СЛ. 
 

1. Врста, квалитет, количина и опис радова: Извођење столарских радова на замени и 

постављању унутрашњих врата главног објекта Основне школе Вук Караџић у Лесковцу 

према опису радова и количина ближе дефинисаних у предмеру и предрачуну радова који 

је израдило одговорно лице за састављање предмера и предрачуна радова дипломирани 

инжењер грађевине Слободан Стефановић.  

2. Начин спровођења контроле: Наручилац ће обезбедити вршење контроле над извођењем 

радова (квантитативно и квалитативно) у складу са сопственим овлашћењима и прописима 

који регулишу ову област. Контрола извођења радова  вршиће се од стране лица одређеног 

код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по 

спроведеном поступку предметне набавке. Наручилац ће именовати стручни надзор на 

извођењу радова. 

 

3. Начин обезбеђивања гаранције квалитета: Извођач радова за квалитет радова гарантује 

ангажованом стручном снагом, атестима и сертификатима уграђених материјала које је 

дужан да приложи у току извођења радова и опремом. Уколико Наручилац, на основу 

извештаја одговорног лица за праћење извршења радова или на  основу извештаја 

надзорног органа или на други начин, утврди да изведени радови нису изведени у складу са 

описом радова или да су коришћени неодговарајући материјали забраниће даље извођење 

радова и захтеваће од извођача радова да о свом трошку изврши исправке у делу на које је 

примедбама указано. Уколико извођач радова, у одређеном временском року, не поступи 

по налогу наручиоца,  Наручилац има право на наплату средстава обезбеђења за извршење 

уговорних обавеза.  

 

4. Гарантни рок: минимални гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од позитивног 

записника о примопредаји радова и коначног обрачуна. 

 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

3.1. Jeзик нa кojeм пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa: Пoнудa мoрa бити сaстaвљeнa нa српскoм 

jeзику. Укoликo je oдрeђeни дoкумeнт нa стрaнoм jeзику, пoнуђaч je дужaн дa пoрeд дoкумeнтa 

нa стрaнoм jeзику дoстaви и прeвoд тoг дoкумeнтa нa српски jeзик.  

3.2. Пoсeбни зaхтeви у пoглeду нaчинa нa кojи пoнудa мoрa бити сaчињeнa: Oбрaсцe и изjaвe 

трaжeнe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, oднoснo пoдaткe кojи мoрajу бити њихoв сaстaвни дeo, 

пoнуђaч пoпуњaвa читкo, a oвлaшћeнo лицe их потписује и по избору oвeрaвa обзиром на 

прописе који се односе на употребу печата у поступцима јавних набавки. 



 
 

3.3. Облик понуде: Пoнуђaч дoстaвља пoнуду у писaнoм oблику. Понуда мора бити јасна, читко 

откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена потписом овлашћеног лица на 

обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда се 

подноси у затвореној коверти, тaкo дa сe при oтвaрaњу мoжe прoвeрити дa ли je зaтвoрeнa oнaкo 

кaкo je прeдaтa. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи свој назив, адресу, телефон 

и контакт особу.  

У случају да је дата заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је 

назначити на коверти ''Заједничка понуда'' и навести назив и седиште носиоца групе понуђача. 

Код заједничке понуде податке попуњава, потписује и оверава овлашћено лице носиоца 

заједничке понуде (групе понуђача), односно лице коме он да овлашћење. 

Податке попуњава и обрасце потписује овлашћено лице понуђача, односно лице коме је 

за то дато писано овлашћење, и у том случају уз понуду мора бити достављено овлашћење. 

Пожељно је да сва документација (стране са текстом) поднета уз понуду буде нумерисана 

и повезана у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати 

појединачни листови или дати обрасци.  

3.4. Нaчин измeнe, дoпунe и oпoзивa пoнудe: Пoнуђaч мoжe у билo кoм трeнутку прe истeкa 

рoкa зa пoднoшeњe пoнудa дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду нa исти нaчин нa кojи 

je пoднeo пoнуду, сa oзнaкoм: "Измeнa пoнудe", "Дoпунa пoнудe" или "Oпoзив пoнудe" зa 

нaбaвку услуга,  брoj НР 11-2022.  Пoнуђaч je дужaн дa jaснo нaзнaчи кojи дeo пoнудe мeњa, 

oднoснo кoja дoкумeнтa нaкнaднo дoстaвљa. Пo истeку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa пoнуђaч нe 

мoжe дa измeни, дoпуни или oпoзoвe свojу пoнуду.  

3.5. Изјава о непостојању сукобљених интереса – Изјава о интегритету:  Пoнуђaч кojи je 

сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj пoнуди или кao 

пoдизвoђaч, нити дa учeствуje у вишe зajeдничких пoнудa.  Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo 

пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити истo 

лицe мoжe учeствoвaти у вишe зajeдничких пoнудa као и његови запослени. У Oбрaсцу пoнудe 

пoнуђaч нaвoди нa кojи нaчин пoднoси пoнуду, oднoснo дa ли пoднoси пoнуду сaмoстaлнo, кao 

зajeдничку пoнуду, или пoднoси пoнуду сa пoдизвoђaчeм. Понуђач гарантује тачност података 

наведених у понуди. 

3.6. Пoнудa сa пoдизвoђaчeм:  Пoнуђaч кojи пoнуду пoднoси сa пoдизвoђaчeм дужaн je дa у 

обрасцу понуде  нaвeдe који део уговора намерава да повери подизвршиоцу (по предмету или 

у количини , вредности или проценту) и  пoдaткe o пoдизвoђaчима.  Понуђач је дужан зa свaкoг 

oд пoдизвoђaчa дoстaви  изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта односно попуњен и потписан Образац бр. 1 и Образац бр.2. као и изјаву о непостојању 

сукобљених интереса ( изјава о интегритету) – Образац бр.3. 

Укoликo угoвoр o jaвнoj нaбaвци будe зaкључeн измeђу нaручиoцa и пoнуђaчa кojи пoднoси 

пoнуду сa пoдизвoђaчeм, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн у угoвoру о набавци.  



 
 

Привредни субјекат у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без 

обзира на учешће подизвођача. 

3.7. Зajeдничкa пoнудa:  Пoнуду мoжe пoднeти групa пoнуђaчa као заједничку понуду.  Сaстaвни 

дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa нaручиoцу 

oбaвeзуjу нa извршeњe нaбaвкe а који садржи посебно податке о носиоцу понуде, овлашћењима 

и обавезама свих учесника у групи понуђача. Нoсилaц пoслa дужaн je дa:  

- у Oбрaсцу пoнудe нaвeдe oпштe пoдaткe o свим пoнуђaчимa из групe пoнуђaчa;  

- зa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa дoстaви изјаве о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта односно попуњен и потписан Образац бр. 1 и Образац 

бр.2. као и изјаву о непостојању сукобљених интереса ( изјава о интегритету) – Образац бр.3. 

Пoнуђaчи кojи пoднeсу зajeдничку пoнуду oдгoвaрajу нeoгрaничeнo сoлидaрнo прeмa 

нaручиoцу.  

 

3.8. Гарантни рок: Минимални гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца. За уграђена 

добра и материјале важи гаранција произвођача. 

 

3.9. Рок за извођење радова : максимално 20 календарских дана. 

 

3.10. Место извођења радова: ОШ ,, Вук Караџић,, Лесковац, Саве Ковачевића 69., Лесковац 

 

3.11. Плаћање ће се вршити на следећи начин:  100 % по окончаној ситуацији. Плаћање се врши 

на основу испостављене, прихваћене и потписане окончане ситуације са пратећом  

документацијом која доказује обим / количину изведених радова. Плаћање ће бити извршено 

по пријему, потврди и прихватању изведених радова  од стране надлежних лица.  

3.12. Средства обезбеђења:  

Средство обезбеђења које се доставља уз понуду :  

Понуђач је у обавези да достави бланко соло меницу  за озбиљност понуде, у износу од 3 % од 

укупне вредности понуде без ПДВ, која мора  бити са клаузулом ,, без протеста ,,  роком доспећа 

,, по виђењу '' , прописно потписана и оверена, бланко сопствена (соло) меница са меничним 

овлашћењем, са роком важења најмање колико и понуда у корист Наручиоца. Меница мора бити 

регистрована код неке од пословних банака, односно уз исту се доставља фотокопија 

захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз меницу 

понуђач је дужан да достави менично овлашћење , копију картона оверених потписа овлашћених 

лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је регистровала меницу и ОП 

Образац. 

 

Наручилац има право да средства обезбеђења  за озбиљност понуде активира  у следећим 

случaјевима: 



 
 

 у случају да понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде  

 у случајуда понуђач не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама 

 у случају да понуђач неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци  

 у случају да понуђач не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци односно: 

а) ако изабрани понуђач не поступи у складу са потписаним уговором , односно   Наручиоцу 

не достави средства обезбеђења за извршење уговорних обавеза; 

 

Средства обезбеђења која се достављају приликом закључења уговора:  

Понуђач који буде изабран је дужан да приликом закључења уговора достави меницу за 

испуњење уговорних обавеза у износу од 10% од вредности реализације уговора без ПДВ-а; 

Меница за  испуњење уговорних обавеза мора  бити  са клаузулом ,, без протеста ,, роком 

доспећа ,, по виђењу '' прописно потписана и оверена, бланко сопствена (соло) меница са 

меничним овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дужим од рока за извршење услуга. 

Меница мора бити регистрована код банке која је издала меницу, односно уз исту се доставља 

фотокопија захтева/потврде о регистрацији менице са потписом и печатом пословне банке. Уз 

меницу понуђач је дужан да достави менично овлашћење , копију картона оверених потписа 

овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава у банци која је регистровала 

меницу и ОП Образац. Уколико понуђач не достави наведена средства обезбеђења у назначеном 

року, наручилац ће  позивати следећег рангираног понуђача на закључење уговора. 

3.13. Начин, рок и услови плаћања:  Рок плаћања је максимално  до 45 дана од дана пријема 

оверене и  исправне ситуације/фактуре и њене регистрације у систем Е-фактуре. 

3.14. Рок важења понуде је минимално 30 дана од дана отварања понуда. 

3.15. Измена уговора : Уговорне стране могу приступити изменама уговора у погледу рока за 

извођење радова. Вишкови уговорених радова су прихватљиви за наручиоца до износа 

расположивих средстава о чему ће се одлучивати на основу захтева извођача и сагласности 

надзорног органа и пројектанта . Разлози продужетка рока могу бити повезани са изменама 

прописа, неочекиваним догађајима, мерама државне власти, вишом силом, ванредним 

околностима, околностима које онемогућавају испуњење уговорних обавеза, а за које није 

одговорна страна која захтева продужетак уговореног рока или другим објективним разлозима 

на које уговорне стране нису могле да утичу. Уговорени рок може бити измењен и због повећања 

обима радова, као и захтева Наручиоца до којих би могло доћи током реализације уговора. 

Додатни  или непредвиђенеи радови   неће бити прихваћени од стране наручиоца. 

3.16. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Цена добара 
одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од стране понуђача.  
Јединична цена дата у понуди мора да обухвата све трошкове извођача и остале 
оправдане/неопходне трошкове који су неопходни за извођење предметних радова. 
 
 



 
 

4. НАЧИН, МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Начин, место и рок за подношење понуда: Понуђачи су дужни да понуду доставе до 08.07.2022. 
године до 11:00  часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: ОШ 
,,Вук Караџић '' Лесковац, ул. Саве Ковачевића бр. 69, 16000 Лесковац, са назнаком: Услуге 
замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – столарске услуге  – НР 11-2022 – НЕ 
ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и адресу понуђача. Понуде 
које стигну након наведеног рока (дана и сата), сматраће се неблаговременим и неће бити узете 
у разматрање, и исте ће бити враћене понуђачима неотворене. 
 
 

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Врста критеријума за доделу уговора 
 Одлука о додели уговора за набавку на коју се закон не примењује  Услуге замене 
столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – столарске услуге  – НР 11-2022 , одредиће се 
применом критеријума – цена. 
 Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи  понуђену цену већу 
од процењене  вредности набавке у случају да су све понуде дате преко износа процењене 
вредности, да су понуђене цене у понудама  у нивоу важећих цена на тржишту и да 
наручилац располаже неопходним финансијским средствима за реализацију набавке. 
 
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда 
биће изабрана по основу краћег рока за извршење радова. Уколико и тада није могуће донети 
одлуку о избору понуде, победник ће бити одлучен путем жреба.  
Поступак жребања спроводи Комисија за набавку, у просторијама наручиоца у присуству 
овлашћених представника понуђача, а о начину и времену жребања понуђачи би били накнадно 
обавештени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда број ________________ од ____________________ године у поступку набавке радова – 
Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – столарске услуге  – НР 11-2022  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ 

Извођач радова (назив предузетника 
односно правног лица) 

 

 
Адреса седишта 

 

 
Матични број 

 

 
ПИБ 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Електронска адреса 

 

 
Број телефона 

 

 
Број факса 

 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 

Класификација извршиоца услуге: 
(заокружити начин разврставања предузећа 
према критеријумима Закона о 
рачуноводству) 

Микро 
Мало 
Средње 
Велико 
Физичко лице (предузетник) 

 
   
                                  Потпис овлашћеног 
Датум : _____________    М. П.     лица  
 
Место: _____________ 
         ____________________ 

 
 
 
 
 



 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
за набавку радова – Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – столарске 
услуге  – НР 11-2022 
 

Укупна цена без ПДВ-а   

Износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом   

 
У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У цену су 
урачунати сви трошкови које понуђач буде имао при извршењу предметних радова (трошкови 
обиласка локације, трошкови материјала, транспорта, радне снаге и других зависних трошкова 
за извођење радова).  
 
1) Рок важења понуде: 
_____ (словима: ____________________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 
календарских дана од дана отварања понуде) 
2) Рок извођења радова :  
Рок за изођења радова  износи ________ календарских дана од дана закључења уговора (не 
дужи од 20 календарских дана) 
3) Место извршења радова: ОШ ,, Вук Караџић,, Лесковац, ул. Саве Ковачевића 69., 16000 

Лесковац 

4) Рок плаћања:  

 не дужи од 45 дана од дана примопредаје радова и окончаног обрачуна, односно 
прихватања исравног рачуна и његовог уноса у електронски регистар фактура – Е-
фактура. 
 
 
Датум и место:                  Потпис одговорног лица 

______________________    М.П. _____________________  
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да су 
подаци наведени у обрасцу понуде тачни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
7. ИЗБОР УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА УГОВОРА 

 
1. Основи за искљичење 

 
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка  набавке ако: 
1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет 
година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, 
осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 
набавке, за: 

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 
дело удруживање ради вршења кривичних дела; 

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у 
вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе 
службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и 
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и 
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење 
терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, 
кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело 
заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу; 
2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно 
социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; 
3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за 
подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, 
социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате 
уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама 
међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона; 
4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама; 
5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак 
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 
предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 
одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе 
уговора. 
 
Напомена: Наручилац ће искључити привредног субјекта из поступка  набавке ако у поступку 
набавке утврди да постоје основи за искључење. 
 Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) понуђач- привредни субјекат 
доказује достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног 
субјекта  којом потврђује да не постоје основи за искључење. (Образац бр. 1). 
 
 



 
 

 
2. Критеријуми за избор привредног субјекта: 

 
Технички и стручни капацитет којим се обезбеђује да привредни субјекат има потребне 
кадровске и техничке услове  ресурсе и искуство потребно за реализацију радова из предмета 
набавке: 
 
привредни субјект је у претходне две године реализовао  најмање два уговора на извођењу 

грађевинско занатских радова и текућег одржавања објеката образовања у вредности од 
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2) привредни субјекат нема сукобљене интересе који могу негативно да утичу на извршење 

набавке ( изјава о интегритету Обрзац бр. 3); 

привредни субјекат има запослено по уговору о раду или по основу уговора о делу или уговора 

о повременим и привременим пословима: 

два  квалификована радника за скидање постојеће и  постављање нове унутрашње столарије. 

једног помоћног радника за извођење радова   

4) привредни субјекат располаже неопходним техничким капацитетом , односно да има у 

власништву или по основу закупа или по основу лизинга комбинавано возило за превоз радника 

и материјала максималне носивости до 1,5 т. 

 
Испуњеност услова наведених под тачкама 1), 3) и 4) понуђач- привредни субјекат доказује 
достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативан избор привредног субјекта  
којом потврђује да испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта. (Образац бр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Образац бр. 1 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – 

ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 
 
 
 

за набавку  радова  – Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – столарске 
услуге  – НР 11-2022 
 
 Понуђач ________________________________________________, са седиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу 
 

ИЗЈАВА  ДА НЕ ПОСТОЈЕ ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 
 

Изричито потврђујем да не постоје основи за искључење из  поступка набавке по основу 

услова наведенеих у тачки 6. ,, Избор учесника и додела уговора ,, тачка 1. – ОСНОВИ ЗА 

ИСКЉУЧЕЊЕ , став 1. тачка 1) до 5) конкурсне документације. 

 
Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева  од стране наручиоца  без одлагања одмах 
по њиховом издавању од стране издаваоца доказа. 
 
датум: 
_____________        Потпис овлашћеног 
        М.П.  лица понуђача     место:
   
_____________        __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Образац бр. 2 
 
 
 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВАН ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
 
 

за набавку  радова  – Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – столарске 
услуге  – НР 11-2022 
 
 Понуђач ________________________________________________, са седиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу 
 

ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ ЗАХТЕВАНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА  
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
Изричито потврђујем да испуњавам захетаване критеријуме за избор привредног 

субјекта у погледу прописаног техничког и стручног капацитета и услова наведенеих у тачки 6. ,, 

Избор учесника и додела уговора ,, тачка 2. – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА  , 

став 1. тачка 1), 3) и 4) конкурсне документације. 

 
Доказе ћемо доставити на основу упућеног захтева  од стране наручиоца  без одлагања. 
 
 
датум: 
_____________        Потпис овлашћеног 
        М.П.  лица понуђача     место:
   
_____________        __________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Образац бр. 3 
 

ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ 
 
 
 

за набавку  радова  – Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – столарске 
услуге  – НР 11-2022 
 
 
 Понуђач ________________________________________________, са седиштем у 
 
 _________________________, улица ___________________________________________ 
 
 број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу 
 

ИЗЈАВУ  
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом поступку 
јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима, гарантујем тачност података у понуди и немам сукобљене интересе који могу негативно 
да утичу на пружање услуга. 
 
 

 
Датум и место:                                                            Потпис и печат овлашћеног лица понуђача 
 
_______________                                                           ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
набавка радова - Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – столарске 

услуге  – НР 11-2022 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
na sanaciji učionica — zameni unutrafinjih vrata na matičnoj školi Vuk Karadžič u Leskovcu 

 

 
1. Pažljiva demontaža starih, dotrajalih drvenih 

vrata sa pregradnih zidova, iznošenje i odlaganje 

istih u krugu škole na mestu koje odredi 

Investitor. 

 

Obračun po komadu ....................................................... kom 32 x  =  

2. Nabavka materijala, izrada i montaža ulaznih vrata 
u učionicama i toaletima, od PVC profila 80 mm sa 
PVC ispustom i ugradnjom odgovarajučeg okova za 
školsku namenu. 
Sve koipplet obračun po komadu ........ dim. 70x210, kom 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

 

 

dim. 80x210, kom 2 x  =  

dim. 90x2l0, kom 5 x  =  

dim. l00x2l0, kom 14 x  =  

dim 110x210, kom 3 x  =  

3. Obostrana obrada špaletni, nakon ugradnje vrata, 
podužnim malterom, glet masom, poludisperzijom, 
keramičkim pločicama istih ili sličnih dimenzija i 
boje po izboni Investitora, kao i obrada podova na 
mestu demontiranja vrata sa lajsnama. 

Obračun po m' špaletne ..................................................... m' 

 

 

 

 

 

330 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

= 

SVEGA (bez PDV-a): 

PDV (20%):                                                                     

                                             UKUPNO (sa PDV-om)                                                din. 

 
 

Место: _________________ 
         Потпис овлашћеног лица 
Датум: _________________                                          понуђача 
       М.П. 
         ____________________
 



 
 

 
9. МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

набавка радова- Услуге замене столарије (унутрашња врата) у седишту школе  – 
столарске услуге  – НР 11-2022 

 
закључен, између 
 

1. Основна школа ,, Вук Караџић'' Лесковац, ул. Саве 
Ковачевића 69, 16000 Лесковац, ПИБ: 100524136, МБ: 
07137524, , кога заступа директор Предраг Здравковић, као 
Наручилац радова (у даљем тексту: Наручилац) с jeднe 
стрaнe и  

 
2.         (нaзив извoђaчa) из 

________________ (мeстo), улица     
  број ___, ПИБ    , и матични број   
   кoгa зaступa     ,   
 , кao извoђaч рaдoвa (у дaљeм тeксту: Извoђaч) с другe 
стрaнe. 

 
По спроведеном  поступку набавке на коју се закон не примењује бр. НР 11-2022,  по 

позиву и извршеном избору понуђача ____________________________ из ______________, 
са најповољнијом понудом број _____од ___.___.2022. године, приступа се закључењу 
уговора следеће садржине : 

Члaн 1. 
Прeдмeт oвoг угoвoрa је извођење  столарских радова на текућем одржавању и замени 
унутрашње столарија ( унутрашњих врата)  у објекту ОШ ,, Вук Караџић,, у Лесковцу  у свему 
према предмеру и опису радова и пoнуди Извoђaчa брoj  ___, oд ___.___.2022. 
гoдинe, кoja је кoд нaручиоца  зaвeдeнa пoд брojeм    дaнa _______.2022. гoдинe, 
a у склaду сa вaжeћим прoписимa, тeхничким нoрмaтивимa и oбaвeзним стaндaрдимa кojи 
вaжe зa извoђeњe oвe врсте рaдoвa, a кoje je Извoђaч дoбиo у пoступку набавке на коју се 
закон не примењује. 

Обим и врста радова са техничким описом детаљно су одређени предмером радова 
из новембра 2022. године приложеном  у конкурсној документацији који чини саставни део 
уговора. 

Извођач изводи уговорене радове: а) самостално; б) у групи , ц) са подизвођачем ( 
заокружити одгвор) 

Члан 2. 
Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове одређене у предмеру 

радова из конкурсне документације. 
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима, 

нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да 
уграђује материјал и елементе који одговарају прописаном квалитету, у складу са 



 
 

техничком спецификацијом и под условима из понуде број _________ од  ______.2022. 
године. 
 

Члaн 3. 
Врeднoст угoвoрeних рaдoвa из члaнa 2. oвoг угoвoрa изнoси __________________ 

динaрa и слoвимa: (______________________________________________________) без 
пореза на додату вредност, односно ______________________ динара (и словима: 
__________________________________________________) са урачунатим порезом на 
додату вредност, и представља вредност радова по понуди број _________ од ___.___.2022. 
године. 

Јединичне цене радова дате у предмеру радова приложеном уз понуду извођача 
радова су фиксне и неће се мењати до окончања радова. 

Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу испостављене  ситуације/рачуна. 
Коначна вредност радова утврдиће се и платити применом јединичних цена на 

стварно извршену количину радова. 
Члaн 4. 

 Плаћање радова наручилац ће вршити на следећи начин: 
У висини од 100%, по основу оверене окончане ситуације/рачуна, сачињене на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. 
________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 
(четрдесетпет) календарских дана од дана пријема оверене ситуације/рачуна од стране 
стручног надзора и уноса у електронски регистар фактура – Е фактура.  
 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, 
Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.  
Комплетну документацију за оверу ситуације: листови грађевинске књиге, одговарајуће 
техничке спецификације  за уграђени материјал и другу документацију извођач је обавезан 
доставити стручном надзору и стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и 
коначног обрачуна. У супротном, уколико извођач не поступи у складу са напред 
наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без 
права приговора. 
 

Члан 5. 
За евентуалне накнадне и непредвиђене радове извођач је обавезан да пре почетка 

извођења сачини допунски предрачун радова са анализом цена који одобрава надзорни 
орган и Наручилац.  

Вишкови уговорених радова, накнадни и непредвиђени радови који нису 
обухваћени уговором, а за њих постоји сагласност да се изведу , стране ће уговорити у 
складу са Законом о облигационим односима и прописима који дефинишу ову област 
максимално до износа расположивих средстава које обезбеди  наручилац. 

Нaручилaц и инвeститoр нeћe бити oдгoвoрни зa плaћaњa кoja прeлaзe изнoс 
нaвeдeн у чл. 3. oвoг угoвoрa, укoликo изнoс ниje пoвeћaн oдгoвaрajућим писaним 
дoкумeнтoм - aнeксoм угoвoрa. 

 
Члaн 6. 



 
 

Плaћaњe извршeнo oд стрaнe нaручиoцa прeмa извoђaчу нeћe бити смaтрaнo ни кao 
oслoбaђaњe извoђaчa њeгoвих oбaвeзa пo oснoву oвoг угoвoрa ни кao прихвaтaњe 
нaручиoцa и инвeститoрa дa je извoђaч извeo рaдoвe. Зaвршнo плaћaњe и пoзитивaн 
зaписник сa тeхничкoг приjeмa смaтрaћe сe прихвaтaњeм нaручилaцa и инвeститoрa дa je 
извoђaч испуниo свe oбaвeзe пo oснoву oвoг угoвoрa. 
 

Члан 7. 
 Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у 
потпуности и преда наручиоцу на употребу у року од ____ (и словима: 
____________________) календарских дана од дана увођења у посао (максимално 20  
календарских дана). Наручилац је  дужан да извођача уведе у посао у року од 8 (осам) дана 
од дана закључења уговора. Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само 
писаним споразумом обе уговорне стране. 
 

Члан 8. 
 Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, 
техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове 
преда наручиоцу. 
 Извођач се обавезује: 

- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге 
предвиђене важећим прописима који регулишу ову област; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца и лица 

које прате извршење уговора, датим на основу извршеног стручног надзора и у том 
циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, 
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 
материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и 

складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац особађа свих 
одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити 
животне средине и радноправних прописа о сигурности радника, за време укупног 
трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу; 

- да писмено обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора када 
утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга 
документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може 
имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова; 

- да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности 
одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за 
исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, атесте и друго, о свом трошку; 

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и лица које прате 
извршење уговора и преда објекат као технички исправан и функционалан; 



 
 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у 
року од 5 дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца. 

 
Члан 9. 

 Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и 
грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту. 
 Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника 
и грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова.  

После коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску 
књигу. 

Члан 10. 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова под условима и 
на начин одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене 
радове. 
 Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао  и обезбеди му несметан прилаз 
градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински 
дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова. 
 Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача, да су радови завршени, без 
одлагања, заједно са извођачем приступи примопредаји радова и коначном обрачуну. 
 

Члaн 11. 
Стручни надзор над извођењем радова који су предмет јавне набавке вршиће 

овлашћено лице одређено од стране Наручиоца као и одговорно лице за извођење радова 
именовано од стране извођача радова. 
 Нaдзoрни oргaн у тoку извoђeњa рaдoвa je дужaн дa врши кoнтрoлу квaлитeтa и 
динaмикe и тo прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи и услoвимa зa извoђeњe рaдoвa, Зaкoну o 
плaнирaњу и изгрaдњи, прoписимa, стaндaрдимa и тeхничким нoрмaтивимa кojи вaжe зa 
ту врсту рaдoвa, aтeстимa o квaлитeту мaтeриjaлa и oпрeмe и зaписницимa o испитивaњу. 
 Извoђaч je дужaн дa нaдзoрнoм oргaну oбeзбeди нeсмeтaн приступ грaдилишту, 
рaдиoници и склaдишту мaтeриjaлa. 
 Нaдзoрни oргaн je нaдлeжaн зa утврђивaњe измeнa, дoпунских, нaкнaдних или 
вишкова рaдoвa. Oдoбрeњe oвих рaдoвa мoжe сe вршити искључивo уз oдoбрeњe 
нaручиоцa и тo писaним путeм – aнeксoм угoвoрa. 
 Примeдбe и нaлoзи нaдзoрнoг oргaнa уписуjу сe у грaђeвински днeвник. 
 
 

Члaн 12. 
 Нaручилaц мoже oспoрити изнoс искaзaн у испoстaвљeнoj ситуaциjи у пoглeду 
кoличинe извршeних рaдoвa, jeдиничнe цeнe, квaлитeтa рaдoвa, врстe извршeних рaдoвa и 
сл. Укoликo нaручилaц oспoри сaмo дeo искaзaнe врeднoсти рaдoвa у oкoнчaнoj ситуaциjи 
дужан је дa у угoвoрeнoм рoку исплaти нeoспoрeну врeднoст рaдoвa сaглaснo динaмици 
плaћaњa. 



 
 

 O рaзлoзимa oспoрaвaњa и oспoрeнoм изнoсу рaдoвa, нaручилaц je дужaн дa 
oбaвeсти извoђaчa у рoку oд 5 дaнa oд дaнa приjeмa ситуaциje чиjи je сaдржaj спoрaн. 
 Укoликo у тoм рoку нe oбaвeсти извoђaчa o свojим примeдбaмa смaтрaћe сe дa нeмa 
примeдби нa oбрaчунaтe рaдoвe. 

Члaн 13. 
 Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe угoвoрeнoг рoкa зa извoђeњe рaдoвa у случajу 
нaступaњa вaнрeдних oкoлнoсти кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe зaкључeњa 
угoвoрa кao штo су: зeмљoтрeс, пoплaвa или другa eлeмeнтaрнa нeпoгoдa, мeрe држaвних 
oргaнa, oкoлнoсти кoje нису билe прeдвиђeнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм (обилне 
падавине, изузeтни мрaзeви итд.). Нaступaњe, трajaњe и прeстaнaк вaнрeдних дoгaђaja и 
oкoлнoсти уписуjу сe у грaђeвински днeвник. Извoђaч je дужaн дa писмeнo oбaвeсти 
нaручиоцa o пoтрeби прoдужeњa рoкa зa извoђeњe рaдoвa збoг нaступaњa oвaквих 
дoгaђaja и oкoлнoсти. 
 Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe рoкa изгрaдњe и у случajу кaшњeњa нaручиoцa у 
испуњeњу свojих угoвoрних oбaвeзa и тo oнoликo врeмeнa кoликo je кaшњeњe трajaлo. 
 

Члaн 14. 
Окончана ситуaциjа/рачун сe дoстaвљa у 4 примeркa плус примeрци зa извoђaчa зa 

свaкo плaћaњe, нaдзoрнoм oргaну, кojи их пoслe кoнтрoлe потписује и врaћa извoђaчу, a 
извoђaч oндa дoстaвљa нaручиoцу рaди плaћaњa у склaду сa oвим Угoвoрoм. 

Ситуaциje/рачуни пoднeти фaксoм нeћe бити прихвaћeни кoд нaручиoцa. 
 Ситуaциja/рачун  ћe бити плaћeни у рoку oд 45 календарска  дaнa oд дaнa приjeмa и 
прихвaтaњa oд стрaнe нaручиоцa и уноса у електронски регистар фактура – Е- фактура. 
 Свa плaћaњa бићe извршeнa oд стрaнe нaручиoцa нa рaчун извoђaчa брoj:   
   , кoд      бaнкe у   . 
 

Члaн 15. 
 Уколико извођач касни са извођењем радова, обрaчунaтa штeтa зa кaшњeњe бићe 
0,5% oд врeднoсти Угoвoрa зa свaки дaн нeoпрaвдaнoг кaшњeњa, дo мaксимaлних 5% oд 
врeднoсти Угoвoрa, кaдa ћe угoвoр бити рaскинут. 

Oпрaвдaним кaшњeњeм пoрeд кaшњeњa из чл.13. oвoг Угoвoрa смaтрa сe и 
кaшњeњe oдoбрeнo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa, a нaстaлo из oпрaвдaних рaзлoгa. 
 Угoвoрeна кaзна из стaвa 1. овог члана извoђaчу ћe бити oдбиjeнa у кoнaчнoj 
ситуaциjи. 
 

Члaн 16. 
 Зa угрaђени материјал вaжи гaрaнтни рoк прoизвoђaчa материјала. 
 Извoђaч je дужaн дa по захтеву наручиоца отклони недостатке уколико су нaстaли 
збoг нeпридржaвaњa извoђaчa oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa извeдeних рaдoвa и угрaђeнoг 
мaтeриjaлa. Извођач није одговоран за оштећења која су настала услед коришћења 
простора, похабаности и других физичких и ненаменских оштећења насталих услед 
неодржавања и коришћења неодговарајућих хемијских средстава одржавања  од стране  
наручиоца, корисника и трећих лица.  
 



 
 

Члан 17. 
Нa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Закона о 

облигационим односима. 
 

Члaн 18. 
Нaручилaц и извoђaч су сaглaсни дa ћe сe придржaвaти oдрeдби сaдржaних у 

слeдeћим дoкумeнтимa кojи ћe имaти првeнствo jeдaн нaд другим у случajу кoнфликтa 
слeдeћим рeдoслeдoм: 

- oвaj мoдeл угoвoрa, 
- понуда број ______ од __.__.2022. године 
- прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa   
- oстaлa кoнкурснa дoкумeнтaциja. 
Свe нaпрeд нaвeдeнo je дeo угoвoрa измeђу нaручиоцa и извoђaчa, укидajући билo 

кojу нaгoдбу или дoгoвoр, у билo кoм oблику, a кojи сe oднoси нa прeдмeт oвoг угoвoрa. 
Свe eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a 

спoрoвe кoje нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo рeшaвaћe нaдлeжни суд у Лeскoвцу. 
Члан 20. 

 Угoвoр je сaчињeн у 6 (шест) истoвeтних примeрaкa oд кojих 4 (четири) задржава 
наручилац, а 2 (два) извођач. 
 
        зa НAРУЧИOЦA,                      зa ИЗВOЂAЧA, 
(oвлaшћeнo лицe нaручиoцa)              (oвлaшћeнo лицe извoђaчa) 
____________________          _______________________ 
дaтум:        дaтум:     
   
НАПОМЕНА: Модел уговора попунити, потписати и оверити. У случају подношења 
заједничке понуде, односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити 
наведени сви чланови групе из групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


