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             УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА 
             Ул. Тиршова 10 
             Београд  
 
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: 
Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 017-150/1 и Решења о образовању комисије бр. 017-150/2 
за јавну набавку M-01/14, припремљена је: 
 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
 
 

Предмет:  Набавка услугe – „Стручног надзора за извођење 
грађевиснких радова и именовање координатора за 
безбедност (извођење радова) по партијама“ 
 

Број јавне  набавке: M-01/14 
 
Врста поступка: 

 
Јавна набавка мале вредности – обликована по партијама 
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I 
 

O П Ш Т И  
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 

 
 1. Подаци о Наручиоцу: 
 - Универзитетска дечја клиника,  
 - Тиршова број 10, 
 - ПИБ 102004424, 
 - Матични број: 07031246 
 - www.tirsova.rs 
 
 
 2. Врста поступка 
 Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, по партијама у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређује јавна набавка. 
 
 
 3. Предмет јавне набавке бр. M-01/14 је набавка услугe – „Стручног надзора за 
извођење грађевиснких радова и именовање координатора за безбедност (извођење радова), 
по партијама“  
  
 
 4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања понуда. 
 
 6. Контакт 
 Лице за контакт: Бранка Чавић, e-mail: branka.cavic@udk.bg.ac.rs  
 teл: 011/20-60-681 
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II  
 

П О Д А Ц И 
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 
 
 

1. Опис предмета набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – „Стручног надзора за извођење грађевиснких радова 
и именовање координатора за безбедност (извођење радова), по партијама“- обликован по 
партијама 
                            
. 
 
Назив и ознака из општег речника: 7152000 – медицински потрошни материјал 
 

2. Спецификација  
 
Набавка обухвата: 
 
Партија 1. - Надзор над радовима и именовање координатора за безбедност (извођење радова) на 
адаптацији службе неурохирургије  
Партија 2. - Надзор над радовима и именовање координатора за безбедност (извођење радова) на 
реконструкцији вентилационог система и адаптацији простора службе радиологије  
 
 
Стручни надзор се обавља над извођењем грађевинско занатских радова, према Главном пројекту. 
 
Радови обухватају по партијама: 
 
Партија 1. - Надзор над радовима и именовање координатора за безбедност (извођење радова) на 
адаптацији службе неурохирургије – процењена вредност услуге надзора је 300.000,00 динара: 
 

 Грађевинско и грађевинско – занатске радове (демонтажа и рушење, зидарске радове, 
сувомонтажни радови, молерско – фарбарске радове, изолатерске радове, облоге подова и 
зидова, алуминарија, креамичарски радови, столарски радови, разни радови, опремање 
простора, кровопокривачки радови) 

 Радове на инталацијама водовода и канализације (канализација, санитарни водовод, 
опремање) 

 Радове на инаталацијама телекомуникација (структруни кабловски систем, РТВ 
инсталација) 

 Радове на инсталацијама јаке струје (каблови, носачи каблова и цеви, заштита каблова од 
пожара, спратни разводни ормани, светиљке, инсталациони прибор, болнички развод, 
инсталација уземљења, завршни радови и предаја инсталација инвеститору) 
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 Радове на термотехничким инсталацијама (грејна тела и прибор, цевна мрежа и арматура, 
климатизација сплит, вентилација помоћних просторија, испитивање и мерење) 

 Радови на инсталацији медицинских гасова (развод медицинских гасова) 
 
Партија 2. - Надзор над радовима и именовање координатора за безбедност (извођење радова) на 
реконструкцији вентилационог система и адаптацији простора службе радиологије – процењена 
вредност услуге надзора је 550.000,00 динара: 

 Грађевинско и грађевинско – занатске радове (демонтажа преграда, сувомонтажни 
 радови, молерско – фарбарски радови, поправке облоге подова и зидова, алуминарија, 
 креамичарски радови, разни радови на поправкама) 
 Радове на инталацијама водовода и канализације (преправка постојеће канализације, 
 санитарног водовода) 
 Радове на инаталацијама телекомуникација (структруни кабловски систем, РТВ 
 инсталација у делу простора) 
 Радове на инсталацијама јаке струје (каблови, носачи каблова и цеви, заштита 
 каблова од пожара, спратни разводни ормани, светиљке, инсталациони прибор, болнички 
 развод, инсталација уземљења, завршни радови и предаја инсталација инвеститору) 

Радове на термотехничким инсталацијама (израда ветилационох система, испитивање и 
мерење) 
 

Детаљнији опис радова за Партију 2, дат у Пројектном задатку бр. 017-2389/13 од 12.12.20013. 
гоидне, који представља прилог бр. 2. ове конкурсне документације. 
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III 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)  

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
 1. Обавезни услови и додатни услови (члан 75. и 76. Закона) 
 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: 

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

1.2. 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); 

1.3         Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 
1.4.  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); 
1.5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. 
ст. 2. Закона). 
1.6               Да понуђач располаже неопходним кадровсим капацитетом, и то за обе Партије: 
 
Најмање 5 радно ангажована лица техничке струке са лиценцом за вршење стручног надзора 
над извођењем радова и то 1 лице са лиценцом 300 или 301, 310, 400, 401, 410, 1 лице са 
лиценцом 350 или 450, 1 лице са лиценцом 330 или 430 и 1 лице са лиценцом 353 или 453. 
                           

 Предметни додатни услов се доказује фотокопијом доказа о радном ангажовању и 
фотокопијом важећих лиценци за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије да је измирена 
обавеза плаћања чланарине Комори. 
 

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
3. 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.  
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Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 
 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача – Образац бр. 1, дат у наставку овог поглавља бр. III) којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом 
осим услова под тачком 1.6, и то: 
 
Најмање 5 радно ангажована лица техничке струке са лиценцом за вршење стручног надзора над 
извођењем радова и то 1 лице са лиценцом 300 или 301, 310, 400, 401, 410, 1 лице са лиценцом 350 
или 450, 1 лице са лиценцом 330 или 430 и 1 лице са лиценцом 353 или 453. 
 
На име доказивања испуњености овог додатног услова понуђачи су дужни да доставе фотокопију 
доказа о радном ангажовањау (уговор о раду, уговор о делу, уговору о привременим и повременим 
посовима или др. уговору о радном ангажовању код понуђача на пословима који су предмет 
набавке) и фотокопију важећих лиценци за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије да је 
измирена обавеза плаћања чланарине Комори. 
 
 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац бр. 2, дат у наставку овог поглавља бр. IV), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
 Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
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Образац бр. 1 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности, набавке услуге „Стручног надзора за извођење 
грађевиснких радова радова, по партијама“ број М-01/14 испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине; 

6) Да испуњавам обавезе у погледу кадровског капацитета 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  

  

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Образац бр. 2 
 
 

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке услуге „Стручног надзора за извођење грађевиснких радова радова, по 
партијама“ број М-01/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 

 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  

  

 
 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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IV 
 

УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
 1. Подаци о језику 
 Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 
 У случају да се укаже потреба за превођењем документације дате на страном 
језику, трошкове превођења у целости сноси понуђач, а уколико то одбије сматраће се да 
конкретна документација није одговарајућа траженој конкурсној документацији. 
 
 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 
 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације. 
 Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу. 
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
   Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке о: 
 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
 4) понуђачу који ће издати рачун; 
 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 
документацијом.  
 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 
облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
 Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће 
бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем.  
 
 3. Подношење понуде 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
 Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 
примљена од стране наручиоца до 10.02.2014. до 09.30 часова. 
 Отварање је истог дана у 10.00 часова на адреси наручиоца Универзитетска дечја 
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клиника, Тиршова број 10, Београд, у соби 207. 
 Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти 
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. 
 Понуде се достављају на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова број 10, 
Београд, Служба за општа, кадровска и правна питања, канцеларија 201. Коверат или кутија са 
понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број 
јавне набавке,  број партије за коју се подноси понуда, а на полеђини назив, број телефона и адреса 
понуђача.  
 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца 
до назначеног датума и часа. 
 Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, 
неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
  
 4. Понуда са варијантама није дозвољена 
 
 5. Начин измене, допуне и опозива понуде 
 Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин како се подноси понуда. 
 
 6. Подаци о обавезној садржини понуде  
 Понуђач подноси једну понуду у писаном облику, са доказима о испуњености 
услова из конкурсне документације, у запечаћеној коверти. 
 
 7. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 
 8. Подизвођач 
 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу.  
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, 
а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, 
тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4), а доказ о испуњености услова из подтачке 5) за 
део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
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дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 
преко тог подизвођача. 
  
 
 9. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
 4) понуђачу који ће издати рачун; 
 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 
документацијом.  
 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 
облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
  
 10. Валута  
 Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност. 
  
 11. Начин и рок плаћања 
 Рок плаћања је најмање 45 дана од дана испоруке добара 
 
                           12. Средстава финансијског обезбеђења 
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о достављању менице као средства финансијског 
обезбеђења на износ од 10 % вредности Уговора са ПДВ-ом, као гаранцију за добро извршење 
посла, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење услуге у 
целости.  
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу приликом потписивања уговора достави бланко 
потписану и оверену сопствену (соло) меницу, без протеста, са меничним овлашћењем за 
попуну исте од стране Наручиоца на износ од 10 % вредности Уговора са ПДВ-ом, и картоном 
депонованих потписа, коју ће Наручилац наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе или 
касни са испуњењем својих обавезе које су предвиђене уговором. 
  
Уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о регистрацији менице 
Картон депонованих потписа мора бити оверен оригинал печатом од стране банке. 
 
Наручилац може попунити меницу у складу са овим Уговором како би је активирао у случају да 
Добављач не извршава или касни са испуњењем својих обавеза из чл. 5. овог Уговора.  
 
 
 13. Заштита података наручиоца 
 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља 
на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
 Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.  
 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, 
без обзира на степен те поверљивости. 
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 14. Заштита података понуђача 
 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју 
„ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  
 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  
 
 15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда. 
 Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и 
факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује комуникација 
у поступку јавне набавке. 
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева 
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
 Питања треба упутити на адресу Универзитетска дечја клиника, Тиршова број 10, 
Београд, Служба за општа, кадровска и правна питања , канцеларија 201 уз напомену "Објашњења 
– јавна набавка добара број М-01/14 за набавку услуге „Стручног надзора за извођење 
грађевиснких радова радова, обликована по партијама“ или предајом на писарници. 
 
 16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 
 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 17. Критеријум за доделу уговора 
 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“. 
  
 18. Понуде са истом понуђеном ценом 
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
 
 19. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 
 Понуђач је дужан да при састављају своје понуде попуни, потпише и овери изјаву 
(саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
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 20. Накнада за коришћење патента 
 Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 
 
 21. Релевантни доказ по раније закљученим уговорима/негативне референце 
 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, 

односно уговором; 
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 

документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву . 

Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико предмет 
јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, у вредности 
не већој од 15% од понуђене цене. 
 
 22. Захтев за заштиту права  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице. 
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца.  
 У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети 
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. У наведеном случају благовремено 
примљене понуде код наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о 
додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од  дана пријема одлуке. 
 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 
непосредно или поштом са повратницом.  
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 Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији.  
 Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату 
прописане таксе на жиро рачун број:  840-742221843-57, шифра плаћања: 253, сврха: Републичка 
административна такса, корисник: Буџет Републике Србије и достави потврду привредног субјекта 
(банке или поште) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована. 
 Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са 
видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (М-01/14) за коју се 
предметни захтев подноси. 
 
 23. Обавештење о закључењу уговора 
 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од осам дана, од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
 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.  
 Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу 
уговора одмах по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона о 
јавним набавкама. 
 У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 
уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. У том 
случају ће бити наплаћена и гаранција банке за озбиљност понуде коју Понуђачи прилажу уз 
понуду. 
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Образац бр. 3 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 
 

којом понуђач: 
 ____________________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 
 

из _________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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Образац бр. 4 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
о чувању поверљивих података 

 
 

 

(пословно име или скраћени назив) 

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам 

стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке чувати и штитити као поверљиве 

укључујући и подизвођаче. 

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити 

без обзира на степен те поверљивости. 

 

 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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Образац бр. 5 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 На основу позива за подношење понуде за јавну набавке услуге „Стручног 
надзора за извођење грађевиснких радова радова, по партијама“ број  М-01/14 дајем понуду 
како следи: 
 
 
Општи подаци о Понуђачу:  

Назив и седиште:  _______________________________________________________ 

Матични број:       ____________________  ПИБ :   ___________________________ 

Особа за контакт: _______________________________________________________ 

 

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку број М-01/14 за набавку 
услуге „Стручног надзора за извођење грађевиснких радова радова, по партијама“. 
 
ПОНУДУ бр. ______________од ___.___._____.године 
 
Да испоруку предмета јавне набавке  врши у складу са наведеним условима из конкурсне 
документације, на начин: 
 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 
 
 

1. Партија 1. - Надзор над радовима и именовање координатора за безбедност (извођење радова) 
на адаптацији службе неурохирургије  
 
 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 
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2. Партија 2. - Надзор над радовима и именовање координатора за безбедност (извођење радова) 
на реконструкцији вентилационог система и адаптацији простора службе радиологије  
 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 

            

3. Важење понуде  ____(не краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.   

 
4. Рок плаћања______________(не краћи од 45 дана од дана испоруке добра).     
 
    
                

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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                                                                                                                                         Образац бр. 6 
 

И З Ј А В А  
 
 
 

 У поступку јавне набавке, подносим понуду: 
 

 

 А) самостално 

 

 Б) са подизвођачем: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 
 В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 
 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  

  

 
 
 
 



 
Универзитетска дечја клиника 
Ул. Тиршова 10, Београд 
Јул / август 2013                                                                                                                                                       21 / 37 

 
Образац бр. 6-1 

 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

 У вези са јавним позивом за јавну набавку мале вредности, услуге „Стручног 

надзора за извођење грађевиснких радова радова, по партијама“ број  М-01/14, за партију 

број________________, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем. 

 

 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа самостално и не наступа са 
подизвођачем. 
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Образац бр. 6-2 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

 У вези са јавним позивом за јавну набавку мале вредности, набавке услуге 

„Стручног надзора за извођење грађевиснких радова радова, по партијама“ број  М-01/14, 

партија бр. _________ делимично поверавам подизвођачу __________ % укупне вредности 

набавке, а што се односи на: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи 

од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће  се извршити преко 

подизвођача. 

 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П. 
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Образац бр. 7. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Пословно име 

или скраћани назив   

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  
идентификациони број   

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Рачун - Банка  

 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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Образац бр. 7.1 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Пословно име 

или скраћани назив   

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  
идентификациони број   

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Рачун - Банка  

 
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено  

        већем броју подизвођача 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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Образац бр. 7.2. 
 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 
 

Пословно име 

или скраћани назив   

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  
идентификациони број   

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Рачун - Банка  

 
 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Образац бр. 7.3 
 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ  
 

Пословно име 

или скраћани назив   

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  
идентификациони број   

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Рачун - Банка  

 
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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Образац бр. 8 

 
 
   

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА 
Београд 
Тиршова 10 

 
 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 

1. УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, Тиршова 10, 
Београд, коју заступа директор Доц. др Зоран Радојичић (у 
даљем тексту означена као: Наручилац) 
 и 

  
2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Извршилац услуге) 

 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
 - да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
бр. 124/2012) спрове поступак јавне набавке мале вредности број М-01/14 за набавку услуге 
„Стручног надзора за извођење грађевиснких радова радова, по партијама“, на основу позива 
за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца; 
 - да је Понуђач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број  (биће преузето 
из понуде), која у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације,; 
 - да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио 
Понуђачу уговор за набавку ______________________________(попуњава понуђач) 
  - да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама;  

- да ће Испоручилац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац навођењем подизвођача, уколико учествује на 
овој јавној набавци са подизвођачима. Уколико не учествује, овај део се брише.). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радова у  
Универзитетској дечјој клинике,  у свему према понуди Извршиоца услуге, број ____ од ________ 
2014. Године која се налази у прилогу овог Уговора и предтставља његов саставни и неодвојиви 
део. 

 
 

Члан 2. 
Извршилац услуге се обавезује да одмах по потписивању овог уговора, решењем одреди, за све 
врсте радова, лица која ће вршити стручни надзор – надзорних органа, са лиценцама које су 
прописане Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС) и Правилником о начину и 
поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта („Службени гласник РС“ бр. 105/03), те 
да достави решење Наручиоцу, као и да именује координатора за безбедност (извођење радова) у 
складу са одредбама Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 
градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/09, 95/10). 
 
Сва решења и одлуке о именовању одговорних лица за вршење стручног надзора, представљају 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
Извршилац услуге је обавезан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда на име 
гаранције за добро извршење посла, оригинал, сопствену бланко меницу са меничним 
облашћењем, у висини 10% уговорене цене из члана 4. овог уговора са ПДВ-ом, са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење услуге у целости, прописно 
потписану и оверену са копијом депо картона, оригинал овлашћењем за попуну менице и оригинал 
потврдом о регистрацији менице, са клаузулом „без протеста“. 
 
Уз меницу и менично овлашћење Исвршилац услуге ће доставити доказ о регистрацији менице.  
Картон депонованих потписа мора бити оверен оригинал печатом од стране банке. 
 
Наручилац може попунити меницу у складу са овим Уговором како би је активирао у случају да 
Извршилац услуге не извршава или касни са испуњењем својих обавеза из чл. 5. овог Уговора.  
 

 
Члан 4. 

 
Вредност услуге која  је предмет овог Уговора износи _________ динара без ПДВ-а, 
(словима:__________________________), односно ________ динара са обрачунатим ПДВ-ом  
( словима:___________________________). 
Плаћање ће се извршити преносом средстава на текући рачун Извршиоца услуге, 
број_________________ који се води код _____________банке, у року од _______дана од дана 
испостављања привремених ситуација, односно испостављања окончане ситуације са фактуром. 
Привремене ситуације морају бити сразмерне проценту реализације изведених радова, над којима 
је Извршилац услуге извршио стручни надзор. 
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Члан 5. 

Извршилац услуге је обавезан да: 
1. уведе извођача у посао; 
2. послове стручног надзора врши над припремним радовима у објекту; 
3. послове стручног надзора обавља у свим фазама извођења радова, односно од увођења 

извођача радова у посао до завршетка радова (примопредаје и коначног обрачуна 
изведених радова); 

4. обезбеди присуство и учешће својих представника у раду комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова; 

5. писаним путем обавести Наручиоца, уколико извођач радова одступа од техничке 
документације, предвиђеног квалитета материјала који се уграђују и у погледу других 
елемената, који утичу на квалитет радова, уговорену вредност предметних радова и 
продужење рокова за извршење радова; 

6. писаним путем обавести Наручиоца, уколико је неопходно одступити од техничке 
документације у току извођења радова; 

7. сваких 10 дана, заједно са извођачем радова, изврши сагледавање и анализу испуњења 
уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачини 
извештај, потпише га заједно са извођачем радова и достави га Наручиоцу; 

8. уколико у току извођења радова, заједно са извођачем утврди да техничка документација 
или део техничке документације, није у складу са техничким прописима, нормативима или 
стандардима, тражи или предложи пројектанту исправно решење и по истом наложи 
поступање извођачу, након образложења и добијања сагласности Наручиоца. 

9. редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при 
извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и другим 
прописима, стандардима и техничким нормативима; 

10. обавезно редовно контролише и проверава квалитет изведених радова на позицијама које 
се према природи и динамици извођења радова не могу проверити у каснијим фазама 
извођења радова; 

11. врши контролу квалитета материјала, инсталација, уређаја и постројења и опреме која се 
уграђује у објекте, одобрава уградњу истих пошто утврди да је извођач прибавио потребне 
атесте, сертификате или другу документацију којом се доказује њихов квалитет; 

12. врши контролу усклађености свих радова са предмером и техничким описом на основу 
кога се врши извођење радова и благовремено предузима мере у случају одступања 
извођења радова од истих; 

13. благовремено уочава промену услова за извођење радова и предузима потребне мере у 
случају да ти услови утичу на даље извођење радова; 

14. проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и за заштиту суседних 
објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме; 

15. редовно прати динамику извођења радова и усклађеност извођења радова са уговореним 
роковима; 

16. сарађује са Наручиоцем ради обезбеђења детаља, технолошких и организационих решења 
за извођење радова и решавања других питања која се појаве у току извођења радова; 

17. на прописани начин, у складу са Правилником о начину вођења књиге инспекције и 
грађевинског дневника, сва своја запажања уписује у грађевински дневник и исти оверава 
својим потписом и печатом у року од 3 дана од дана уписа промена у дневник; 

18. врши контролу изведених количина радова  
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19. даје упутства извођачу радова и сарађује са Наручиоцем у циљу обезбеђивања правилне 
реализације уговорених радова; 

20. сарађује са извођачем радова у припреми пројекта изведеног стања; 
21. обезбеди најмање једног координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења 

радова; 
22. решава сва друга питања, која се појаве у току извођења радова. 

 
 

Члан 6. 
Обавезе Наручиоца су да: 

1. обезбеди и преда Извршоцу услуге комплетну документацију на основу које се изводе 
уговорени радови за партију 1. за Партију 2 Извођач је истовремено и пројектант; 

2. одреди лице за координацију и комуникацију; 
3. у примереном року решава захтеве Извршиоца услуге и доставља одговоре у писаној 

форми; 
4. формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун. 

 
Члан 7. 

 
Након закљученог уговора о извођењу радова Наручилац ће исти доставити Извршиоцу услуге. 
Извршилац услуге уводи извођача радова у посао уписом у грађевински дневник и предаје 
извођачу Решење о именовању стручног надзора. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је уговором о извођењу радова обавезан да благовремено, а најкасније 10 дана пре истека 
уговореног рока, достави Извршиоцу услуге на контролу и мишљење предмер и предрачун 
неуговорених радова (непредвиђени), који мора да садржи: 

- Предмер и предрачун за неуговорене непредвиђене радове. 
Извршилац услуге проверава основаност предмера и предрачуна, дефинисаност позиција и 
количина и са детаљним образложењем за сваку позицију неуговорених радова и најкасније у року 
од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу предмер и предрачун неуговорених радова на 
усвајање. 
Извршилац услуге није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова 
(непредвиђени и вишак), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањак радова). 

 
Члан 9. 

 
Извршилац услуге мора водити рачуна о томе да је извођач радова дужан да, до коначног обрачуна 
изведених радова, уговори све непредвиђене радове. 
 
 

Члан 10. 
 

Извршилац услуге  је у обавези да у случају потребе за продужењем рока, најкасније пет дана од 
добијања захтева извођача радова, достави Наручиоцу детаљно образложење и мишљење о 
продужењу рока за извођење радова. Извођач радова је дужан да Извришиоцу услуге достави 
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захтев за продужење року предвиђеном у закљученом уговору са извођачем радова. 
Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 

1. у случају прекида радова који таје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 
2. у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
3. у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца, 
4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач 

радова; 
Ако наступе околности из тачака 1, 2. и 3. из претходног става, извођач радова је уговором о 
извођењу радова обавезан да их одмах упише у грађевински дневник, а Извршилац услуге је 
обавезан да да писану сагласност на предлог о продужењу рока за завршетак радова, како би се тај 
предлог у року од 3 дана од настанка разлога за продужење рока, доставио у писаној форми 
Наручиоцу. 
Извођач радова нема право на продужење рока у следећим случајевима: 

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у 
време када је био у доцњи; 

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења 
уговора о извођењу радова; 

3. уколико не поднесе захтев за продужење рока за извођење радова преко Извршиоца услуге 
и то у року наведеном у закљученом уговору за извођење радова  

Продужење уговореног рока за извођење радова се уговара са извођачем радова, закључивањем 
анекса на Основни уговор о извођењу радова. 
 
 

Члан 11. 
 

Извршилац услуге је обавезан да писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова и о 
спремности објеката за примопредају, најкасније 5 дана пре завршетка свих уговорених радова. 
Извршилац услуге је у обавези да заједно са извођачем радова, сачини преглед изведених радова и 
достави га Наручиоцу најкасније 7 дана пре завршетка свих уговорених радова. 
 
 

Члан 12. 
Извршилац услуге је дужан да учествује у Комисији за примопредају и коначни обрачун 
изведених радова. Комисију за примопредају и коначни обрачун формира Наручилац. 
Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни 
обрачун, у две фазе: 

- I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и 
примопредаја документације. У току примопредаје, Комисија формира 
Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у 
раду Комисије; 

- II фаза – коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као 
саставни део Записник о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују 
сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије. 

Извршилац услуга и извођач радова испостављају окончану ситуацију на основу Записника о 
примопредаји и коначном обрачуну. 
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Члан 13. 
 

Привремене ситуације и окончану ситуацију извођач радова испоставља Наручиоцу, преко 
Извршиоца услуге, на основу изведених количина (РЕЧ КОЛИЧИНА ЈЕ ПРИМЕЊИВА 
САМО НА ПАРИЈУ 1.) уговорених радова и уговорених цена. Укупна вредност привремених 
ситуација извођача радова не може да буде већа од 95% вредности уговорених радова. 
Окончану ситуацију извођач радова подноси по извршеном прегледу објекта и потписаном 
Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну. 
Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу, 
преко Извршиоца услуге: 

 
1. фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили 

изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати 
(хидроизолација или сл.), оверене и потписане од стране Добављача;  

2. фотокопије листова грађевинског дневника за претходни месец, за који се 
испоставља ситуација, обострано потписане и оверене; 

3. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције 
приказане у ситуацији, оверене од стране Извршиоца услуге  
(ТАЧКА 3. ЈЕ ПРИМЕЊИВА САМО ЗА ПАРТИЈУ 1.) 

Извршилац услуге је обавезан да изврши контролу и овери привремене ситуације и окончану 
ситуацију, коју је извођач радова обавезан уговором о извођењу радова да му достави на контролу 
и оверу. Након извршене контроле и овере, Извршилац услуге је обавезан да ситуације, са 
комплетном документацијом из овог члана, достави Кориснику на оверу и плаћање, у року од 7 
дана од дана пријема. 
Корисник неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација. 
 

Члан 14. 
 

Извршилац услуге се обавезује да послове који су предмет овог Уговора, изведе у свему према 
Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и начину вршења стручног надзора у 
току грађења објеката, Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског 
дневника и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима. 
 

Члан 15. 
 

Извршилац услуге се обавезује да при вршењу стручног надзора у свему штити интересе 
Наручиоца. 
Наручилац је овлашћен да захтева од Извришиоца услуге замену појединих извршилаца стручног 
надзора-надзорних органа, ако не задовољавају у погледу преузетих обавеза, односно своје 
обавезе врше нестручно, неблаговремено и несавесно. Уколико ти надзорни органи својим 
чињењем или нечињењем начине штету Наручиоцу, Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу 
надокнади сву насталу штету. 
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Члан 16. 
 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора, у случају неиспуњавања преузетих 
обавеза од стране надзорних органа или ако Извршилац услуге послове стручног надзора 
извршава нестручно, неодговорно, несавесно или их обавља супротно интересима Наручиоца. 
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља Извршиоцу услуге, са отказним роком од 7 
дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида. Све трошкове раскида 
уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
У случају раскида уговора, Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу накнади штету која му је 
проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које је Извршилац улусге 
одговоран. 
 

Члан 17. 
 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану по овом уговору решавају 
споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  
За све што уговорне стране нису предвиделе овим уговором, а дође до спора, уговорне стране су 
сагласне да ће примењивати одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима. 
 
 
 

Члан 18. 
 

Саставни део овог уговора чине: понуда Извршиоца услуге број______ од __________2014. 
године. 

 
Члан 19. 

 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава 
по 2 (два) примерка. 
Овај Уговор ступа на снагу потписивањем од стране уговорних страна. 
 
 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ 
 М.П. - потпис - 

Доц. др. Зоран Радојичић, 
директор 

                                          директор 
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                                                                                                                                        Образац бр.9 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________  
                                                       Назив и адреса понуђача  
 
 
Место _____________________  
Датум _____________________  
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу приликом потписивања Уговора 

доставити сопствену (соло) меницу без протеста и менично овлашћење за попуни исте на износ 

од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом као гаранцију за добро извршење посла.  

Уз меницу и менично овлашћење доставићемо и доказ о регистрацији менице.  

                    

 
 
 
 
 
 
                                                                      М.П.                                          ПОНУЂАЧ  
                                                                                                                 (потпис одговорног лица )  

 
                                                                                              ________________________ 

 
. 
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                                                                                                                                              Образац бр.10 
 
На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл.Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 
„Сл.Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и „Сл.Гласник 
РС“ бр. 43/04 и 62/06) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 
инструмената платног промета (''Сл. Лист СРЈ'' бр. 57/04 и 82/04), 
 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
за корисника бланко-сопствене менице 

 
Предузеће ________________________________,из _____________________, предаје   
   (навести фирму)                                (место) 
Наручиоцу-Универзитетскадечја клиника, Тиршова бр.10, Београд, 1 (једна) бланко-сопствена 
меница _____________________________________________________________ 

(навести серијски број менице) 

да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза 
по уговору о продаји број __________________ од ___________године и то на терет рачуна који је 
отворен код Банке:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

(навести банку и број текућег рачуна) 
На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без 
трошкова'' на износ од 10% од укупне вредности уговора, по основу напред наведеног уговора. 

Дужник се одриче права: 
- на повлачење овог овлашћења; 
- на опозив овог овлашћења; 
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; 
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих 
потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). 
 
Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара; 
 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка. 
                                
 

У ________________ 
дана _____________ г. 

 
 
              
 
 
 

             М.П. 
 (читак отисак печата) 

 ПОНУЂАЧ: 
______________________________________ 
(штампано  име и презиме одговорне особе) 
__________________________ 
               (пун потпис) 
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Образац бр. 11 
 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Укупан износ трошкова: 
 

 
   
 
 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Образац бр. 12. 
 

 
 
 

И З Ј А В А 

 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


