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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
Гласник РС“  бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-475/2017 од 
25.09.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку од 25.09.2017. године 
припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку радови – Изградња Дома културе Хајдуково 

Носа 2 фаза 

ЈН К 55/17  
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1) Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број ЈН К 55/17 су радови – Изградња Дома културе 
Хајдуково Носа 2 фаза  

 

Ознака из ОРН: 45000000 – грађевински радови                           

 

2) Контакт 
 

E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs  

Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова 

 

3) Место извршења радова: Хајдуково, Носа бр.бб 

 

4) Обавезан је обилазак објекта пре давања понуде. 

      За обилазак локације потребно је јавити се на број 024/666-311 (Жолт Барна) 
ради договора термина. 

 

5) Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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II ПРЕДМЕР РАДОВА – ОПИС РАДОВА 

K.U.D. "HINGA"   

Građevina:  OBJEKAT JAVNE NAMENE 

Mesto:       HAJDUKOVO, Nosa br. Bb 

 

A) PREDMER RADOVA - GRAĐEVINSKI RADOVI 

 
R.br. Opis radova 

Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om  

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

I - ZIDARSKI RADOVI 

 

 

1. 

Malterisanje unutrašnjih površina zidova krečnim 
malterom u dva sloja. Pre malterisnja zidne površine 
očistiti i isprskati razređenim malterom. Omalterisane 
površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice 
oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog 
sušenja. U cenu ulazi i materijal, pomoćna skela, 
transport i radna snaga. 
 

m² 800 

  

  

                                                                                     I - UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:   

 

 

R.br. Opis radova 
Jed. 

mere 
Количина 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om  

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

II IZOLATERSKI RADOVI 

 

 

1. 

Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, 
Stiropor, samogasiv, debljine 8cm, mase 16-20 kg/m3 sa 
pripremom za izradu termoizolovane fasade. Stiropor 
ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju preko 

m² 717,20 
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građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. 
Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po 
celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj 
građevinskog lepka. 

 

 

2. 

Nabavka i postavljanje kamene vune na fasadi u obliku 
tvrdih FKD-S ploča, debljine 8cm, gustine 100 kg/m3. 
Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i 
protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. Postaviti po 
projektu. 
 

 

 

m2 

 

 

20 

  

  

 

 

3. 

Nabavka i postavljanje na sokli termoizolacionih ploča, 
Stxrodur 2800 C BASF, debljine 3cm, od ekstrudirane 
polistirolske pene, mase 30kg/m3. Ploče postaviti po 
projektu. 

 

m2 

 

85,70 

  

  

 

4. 

Nabavka i postavljanje kamene vune u potkrovlju u 
obliku polutvrdih ploča, debljine 10 cm. Kamenu vunu 
postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu 
zaštitu . Postaviti po projektu. 

 

 

m2
 

 

 

603,87 
 

  

  

5. Nabavka i postavljanje kamene vune u potkrovlju u 
obliku polutvrdih ploča, debljine 5 cm. Kamenu vunu 
postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu 
zaštitu . Postaviti po projektu. 

 

 

m2
 

 

 

745,95 

  

  

 

 

6. 

Nabavka i postavljanje stiropor ploča mase 16-20 kg/m3  

na mestima zaobljene stolarije između ravnih 
nadvratnika i nadprozornika i okvira stolarije. Stiropor 
ploče lepiti purpenom za zidove i nadvratnike. Širina 
stiropor ploča je u širini okvira stolarije, sa unutrašnje 
strane preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, 
utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti 
završni sloj građevinskog lepka, a sa vanjske strane je 
pokriven spoljašnjom izolacijom. Obračun po komadu 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

24 
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stolarije. Za svaku stolariju ide dva ovakva uloška 
formiran od stiropora.  

                                                                                                      II - UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:   

 

 

R.br. Opis radova 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om  

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

III - GIPSKARTONSKI RADOVI 

 

 

1. 

Izrada spuštenog plafona sa čeličnom podkonstrukcijom 
i oblaganje vatrootpornim gipsanim pločama, nivo 
požarne zaštite 30 min koji se dokazuje atestom. 
Podkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih 
pocinkovanihprofila pričvrščenih  visilicama za krovne 
nosače i obložiti gipsanim pločama po projektu i 
uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i 
bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i 
radna skela. Obračun po horizontalnoj projekciji 
plafona.Mesta za krovne prozore izostaviti i obraditi 

 

m2 215,32 

  

  

 

 

2. 

Izrada podkonstrukcije i oblaganje plafona sa 
vatrootpornim gipsanim pločama, nivo požarne zaštite 
30 min koji se dokazuje atestom. Podkonstrukciju 
izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanihprofila 
pričvrščenih za krovne nosače i obložiti gipsanim 
pločama po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave 
obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu 
projektanta. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po 
horizontalnoj projekciji plafona. 

 

 

 

 

 

m² 

 

 

 

 

 

405,84 
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3. 

Oblaganje zidova i stubova vatrootpornim gipsanim 
pločama nivo požarne zaštite 30 min koji se dokazuje 
atestom, sa metalnom podkonstrukcijom. Metalnu 
podkonstrukciju izraditi od pocinkovanih profila po 
projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet 
masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U 
cenu ulazi i radna skela. 

 

 

m² 

 

 

65,30 

  

  

 

4. 

Izrada pregradnog zida debljine 12cm, jednostruka 
metalna podkostrukcija obložena obostrano 
vatrootpornim gipsanim pločama nivo požarne zaštite 
30 min koji se dokazuje atestom. Pregradni nenosiv zid 
izraditi od pocinkovanih profila, postaviti mineralnu 

vunu debljine 50mm i obložiti gipsanim pločama po 
projektu i uputstvima proizvođača. Sastave obraditi glet 
masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U 
cenu ulazi i radna skela. 

 

 

 

 

m² 

 

 

 

 

91,61 

  

  

 

 

 

 

5. 

 

 

Izrada pregradnog zida debljine 19cm, dvostruka 
metalna podkostrukcija obložena obostrano 
vatrootpornim gipsanim pločama nivo požarne zaštite 
30 min koji se dokazuje atestom. Pregradni nenosiv zid 
izraditi od pocinkovanih profila, postaviti mineralnu 

vunu debljine 150mm i obložiti gipsanim pločama po 
projektu i uputstvima proizvođača. Sastave obraditi glet 
masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U 
cenu ulazi i radna skela. 

 

 

 

 

 

m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,57 

 

 

 

  

  

                                                                                                    III - UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI:   
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R.br. Opis radova 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om  

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

IV - MOLERSKOFARBARSKI RADOVI 

 

 

1. 

Obrada fasada plastičnim malterom (Bavalit) sa 
zaribavanjem. Vrsta i boje po izboru projektanta. Zidna 
podloga mora biti zdrava i suva. Podlogu očistiti i 
impregnirati izolacionom masom, radi bolje veze. 
Naneti molerskom četkom u jednom sloju, a ako 
podloga jako upija premazati dva puta. Na osušenu 
podlogu naneti malter, napravljen i dobro izmešan da se 
dobije jednolična i konzistentna masa. Pripremljen 
materijalnaneti glet hoblom u debljini sloja do 
maksimalne veličine zrna. Strukturu maltera izvući 
kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom. Otvore i 
ostalo zaštiti PVC folijom što ulazi u cenu, ali  otvori se 
ne odbijaju od površine zidova. 
. 

m² 889,91 

  

  

                                                                                     IV - UKUPNO MOLERSKOFARBARSKI RADOVI:   

 

 

R.br. Opis radova 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om  

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

V - STOLARSKI RADOVI 

 

 

 

 

 

 

1. 

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih lučnih 
spojnih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od 
prvoklasne i suve jele ili smrče, po šemi stolarije. 
Građa mora biti suva bez čvorova koji ispadaju i bez 
pukotina. Dovratnik je 8 cm. Postaviti okov od 
eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuća sa dva 
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ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru investitora. 
Vrata zastakliti termoizolacionim Flot staklom 
d=4+10+4 mm, postavljenim preko podmetača od 
nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom, 
zajedno sa farbanjem sa akrilnom lazurnom bojom 

za drvo, 3 puta (1 sloj zaštita impregnacija drveta, 2  

i 3 sloj premaz na vodenoj bazi ), nijansa po Boru 

investitora. Između termo stakla postavljene su 

ukrasne lajsne u zlatnoj boji. 
 

100x240 cm kom 2   
  

90x240 cm kom 3   

  

Izrada i postavljanje dvokrilnih zastakljenih lučnih 
spojnih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od 
prvoklasne i suve jele ili smrče, po šemi stolarije. 
Građa mora biti suva bez čvorova koji ispadaju i bez 
pukotina. Dovratnik je 8 cm. Postaviti okov od 
eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuća sa dva 
ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru investitora. 
Vrata zastakliti termoizolacionim Flot staklom 
d=4+10+4 mm, postavljenim preko podmetača od 
nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom, 
zajedno sa farbanjem sa akrilnom lazurnom bojom 

za drvo, 3 puta (1 sloj zaštita impregnacija drveta, 2  

i 3 sloj premaz na vodenoj bazi ) , nijansa po izboru 

investitora. Između termo stakla postavljene su 

ukrasne lajsne u zlatnoj boji.... 

    

  

198x240 cm kom 1   

  

 

 

 

 

 

 

2. 

180x240 cm kom 1   
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160x240 cm kom 1   

  

 

Izrada i postavljanje dvokrilnih zastakljenih spojnih 
vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i 
suve jele ili smrče, po šemi stolarije.  Građa mora biti 

suve bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina. 
Dovratnik je 8 cm. Postaviti okov od eloksiranog 
aluminijuma, bravu ukopavajuća sa dva ključa, tri 
usadne šarke po krilu, po izboru investitora. Vrata 
zastakliti termoizolacionim Flot staklom d=4+10+4 mm, 
postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala 
i kitovati odgovarajućim kitom, zajedno sa farbanjem 

sa akrilnom lazurnom bojom za drvo, 3 puta (1 sloj 

zaštita impregnacija drveta, 2  i 3 sloj premaz na 

vodenoj bazi ), nijansa po izboru investitora. Između 

termo stakla postavljene su ukrasne lajsne od zlatnoj 

boji. 

    

  

 

 

 

 

3. 

180x240 cm  kom 1   
  

 

 

 

 

 

 

4. 

Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih lučnih 
prozora. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili 
smrče, po šemi stolarije. Građa mora biti suve bez 

čvorova koji ispadaju i bez pukotina. Okov od 
eloksiranog aluminijuma po izboru investitora. Između 
krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Sa 
donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za 
oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim 
Flot staklom d=4+10+4 mm, postavljenim preko 
podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati 
odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštiti 
bezbojnim premazom za impregnaciju. U cenu ulazi i 
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izrad i postavljanje parapetne daske od drveta, zajedno 

sa farbanjem sa akrilnom bojom za drvo, 3 puta (1 

sloj zaštita impregnacija drveta, 2  i 3 sloj premaz na 

vodenoj bazi ), nijansa po izboru investitora.  
 

100x150 cm  kom 6   

  
 

90x150 cm kom 10   

  

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. 
Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrče, po 
šemi stolarije. Građa mora biti suve bez čvorova koji 

ispadaju i bez pukotina. Okov od eloksiranog 
aluminijuma po izboru investitora. Između krila i štoka 
postaviti zaptivač od sintetičke gume. Sa donje strane 
štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje 
vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot 
staklom d=4+10+4 mm, postavljenim preko podmetača 
od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim 
kitom. Prozore pre ugradnje zaštiti bezbojnim 
premazom za impregnaciju. U cenu ulazi i izrad i 
postavljanje parapetne daske od drveta, zajedno sa 

farbanjem sa akrilnom lazurnom bojom za drvo, 3 

puta (1 sloj zaštita impregnacija drveta, 2  i 3 sloj 

premaz na vodenoj bazi ), nijansa po izboru 

investitora. 
 

    

  

 90x150 cm  kom 4   

  

 90x70 cm kom 7   
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 60x150 cm kom 1   

  

 80x60 cm kom 3   

  

 100x150 cm kom 2   

  

 320x80 cm (fiksni) kom 1   

  

Izada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora 
otvaranjem na stranu. Prozore raditi od prvoklasne i 
suve jele ili smrče, po šemi stolarije. Građa mora biti 

suve bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina. Krila 
prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom 
d=4+10+4 mm, postavljenim preko podmetača od 
nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. 
Prozore pre ugradnje zaštiti bezbojnim za impregnaciju. 
U cenu ulazi i izradad i postavljanje parapetne daske od 
drveta, zajedno sa farbanjem sa akrilnom lazurnom 

bojom za drvo, 3 puta (1 sloj zaštita impregnacija 

drveta, 2  i 3 sloj premaz na vodenoj bazi ), nijansa 

po izboru investitora. 

    

  

6. 

90x120 cm kom 2   
  

7. Nabavka i postavljanje tipske merdevine za izlaz u 
tavanski prostor, marke Minka Holz 80x120 cm ili od 

drugog proizvođača sa istim fizičkim i mehaničkim 
karakteristikama. Merdevine postaviti po uputstvu 
proizvođača. 

 

 

 

kom 

 

 

 

 1 

  

  

                                                                                                      V - UKUPNO STOLARSKI RADOVI:   
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R.br. Opis radova 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om  

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

VI - BRAVARSKI RADOVI 

 

 

1. 

Izrada i ugradnja lestvi od kutija 20*30 mm, širine 
50cm, na odstojanju od 20 cm od zida. Prvu penjalicu 
postaviti na 60 cm od poda. Lestve pre ugradnje bojiti 
bojom za metal u tonu po izboru projektanta. Obračun 
po kom. Obračun se vrši po stvarno izvedenih 
količinama. 

kom 1 

  

  

                                                                                     VI - UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:   

 

 

R.br. Opis radova 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om  

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

VII - LIMARSKI RADOVI 

 

 

1. 

Opšivanje prozorskih banaka pocinkovanim limom, 
razvijene širine 15cm, debljine 0,60mm. Strane 
prozorskih banaka prema zidu i štoku prozora podići u 
vis do 25mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na 
razmaku 50-80cm. Prednju stranu banaka pričvrstiti za 
drvene paknice ili izbušiti podlogu, postaviti plastične 
tiplove i pričvrstiti mesinganim holšrofima. Preko glave 
holšrafa postaviti mašnicu i zalemiti. Ispod lima 
postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu banaka. 

 

m' 
 

29,10 

  

  

                                                                                     VII - UKUPNO LIMARSKI RADOVI:   
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A) REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NAPOMENA: OBRAČUN SE RADI PO STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA. KOLIČINE KONTROLISATI NA LICU 

MESTA. 

 

      B) PREDMER RADOVA ELEKTROINSTALACIJE 

 

R.br. Opis radova 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om  

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

I - PREDMER RADOVA ELEKTROINSTALACIJE 

1. Isporuka materijala i polaganje pod malter provodnik 
PP-Y 5x6mm2 od GRO do PRT-2. Komplet materijal i 
rad. 

 

mʾ 50 

  

  

 Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om 

I ZIDARSKI RADOVI   

II IZOLATERSKI RADOVI   

III GIPSKARTONSKI RADOVI   

IV MOLERSKOFARBARSKI RADOVI   

V STOLARSKI RADOVI   

VI BRAVARSKI RADOVI   

VII LIMARSKI RADOVI   

                                                                                      UKUPNO:   
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2. Isporuka materijala i polaganje pod malter provodnik 
PP-Y 5x10mm2 od GRO do PRT-1 i PRT-3. Komplet 
materijal i rad. 

 

mʾ 

 

43 

  

  

Isporuka i montaža na zid PRT-1 od plastike sa 
providnim plastičnim poklopcem i sledećom opremom: 

    

  

- FID sklopka 25/0,5A kom 1     

-automatski osigurač AO 10 A/B  kom 6     

-automatski osigurač AO 16 A/B  kom 7     

 

 

 

 

3. 

-Komplet materijal i rad kom 1     

Isporuka i montaža na zid PRT-2 od plastike sa 
providnim plastičnim poklopcem i sledećom opremom: 

    

  

- FID sklopka 25/0,5A   kom 1     

- automatski osigurač AO   6 A/B kom 1     

- automatski osigurač AO 10 A/B  kom 1     

- automatski osigurač AO 16 A/B kom 13     

 

 

4. 

-Komplet materijal i rad kom 1     

 Isporuka i montaža na zid PRT-3 od plastike sa 
providnim plastičnim poklopcem i sledećom opremom: 

    

  

-FID sklopka 40/0,5A kom 1     

-automatski osigurač AO 10 A/B   kom 2     

-automatski osigurač AO 16 A/B  kom 30     

5. 

-automatski osigurač AO   6 A/B  kom 1     
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-Komplet materijal i rad kom 1     

6. Isporuka materijala i izrada strujnog kruga rasvete i 
zidnog ventilatora provodnikom PP-Y 3 i 4x1,5mm2 
polaganog pod malter, prosečne dužine l=6m. Komplet 
materijal i rad. 

 

kom 

 

180 

  

  

 

7. 

Isporuka materijala i izrada strujnog kruga monofazne 
šuko priključnice, bojlera i grejalice, provodnikom 
PP/R-Y 3x2,5mm2 polaganog pod malter, prosečne 
dubine l=7m. Komplet materijal i rad. 

 

 

kom 

 

 

84 

  

  

8. Isporuka materijala i izrada strujnog kruga trofazne šuko 
priključnice i indikatora provodnikom PP-Y 5x2,5mm2 
polaganog pod malter, prosečne dubine l=9m. Komplet 
materijal i rad. 

 

kom 

 

12 

  

  

9. Isporuka materijala i polaganje pod malter i u rov 
dubine 0,8m kabel   PP00-Y 5x2,5mm2 od PRT-2 do 
bunarskog šahta za pumpe bunara i protivpožarne 
pumpe. Komplet materijal i rad. 

 

mʾ 

 

50 

  

  

10. Isporuka i polaganje pod malter gibljive PVC cevi 
Ø16mm. 

mʾ 37   

  

11. Isporuka i polaganje u gibljivu PVC cev sa 
povezivanjem kabel TI44 1x4x0,6mm. Komplet 
materijal i rad. 

 

mʾ 

 

40 

  

  

12. Isporuka i polaganje u gibljivu PVC cev sa 
povezivanjem kabel UTP  4x2x0,25mm cat.5E. 

mʾ 26   

  

13. Isporuka i ugradnja u zid razvodne kutije Ø60mm. 
Komplet materijal i rad. 

 

kom 

 

2 
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14. Isporuka i montaža u kutiju Ø60mm telefonske 
priključnice. Komplet materijal i rad. 

 

kom 

 

5 

  

  

15. Isporuka materijala i izrada instalacije za izjednačavanje 
potencijala u sanitarnom čvoru provodnikom P-Y 
4mm2. Komplet materijal i rad. 

 

kom 

 

10 

  

  

16. Ostali sitan vezni material i rad po potrebi pauš. 1   
  

                                                                                 I - UKUPNO RADOVI NA  ELEKTROINSTALACIJE :   

 

B) REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA: 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA RADOVA: 

 

 

 

 

 

 

Датуm и mесто  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

    М.П.     

 Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om 

I -  UKUPNO ELEKTROINSTALACIJA   

 Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om 

A)  GRAĐEVINSKI RADOVI   

B) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI   

 UKUPNO:   
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

                                                                                                        

На основу члана 75. и 76. Закона о јавниm набавкаmа (”Службени гласник РС” број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Понуђач треба да докаже да испуњава обавезне и додатне 
услове прописане чланоm 75. и 76.  ЗЈН  и достави доле наведене доказе из члана 77. ЗЈН. 

 

  I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

        Право на учешће у поступку иmа понуђач ако: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. став тачка 1. ЗЈН) 

 

1.1) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода 
регистра надлежног привредног суда 

 

 2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криmиналне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело приmања или давања 
mита, кривично дело преваре; 

 Доказ за  Правна лица:  

2.1) Извод из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијеm 
подручју се налази седиште доmаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којиm се потврђује  да правно лице није осуђивано  за неко 
од кривичних дела као члан организоване криmиналне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело приmања или давања mита, кривично дело преваре;   

2.2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криmинал 
Вишег суда у Београду, којиm се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела  организованог криmинала 

2.3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којиm се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде и неко од кривичних дела организованог криmинала, (захтев се 
mоже поднети  преmа mесту рођења или преmа mесту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач иmа више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих. 
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Доказ за Предузетнике и физичка лица: 

         2.4) Извод  из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којиm  се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криmиналне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело приmања или давања mита, 
кривично дело преваре ( захтев се mоже поднети преmа mесту рођења или преmа mесту 
пребилавишта).  

ДОКАЗИ  НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА. 

  3. Да је изmирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописиmа 
Републике Србије или стране државе када иmа седиште у страној држави; 

Доказ:  
3.1.) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је изmирио доспеле 

порезе и доприносе и 

 

3.2) Уверење надлежне управе локалне саmоуправе да је изmирио обавезе по 
основу изворних локалних прихода  

 

ДОКАЗИ  НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА. 

 

4.) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условиmа рада, заштити животне средине као и да неmају забрану 
обављања делатности која је на снази у вреmе подношења понуда. 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

4.1.) Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача (Образац 2) или 
подизвођача (Образац 3)  које су саставни део конкурсне докуmентације. 

 
Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача није дужно да 

приликоm подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm, у складу са чланоm 80. Закона, 

подизвођач mора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, mора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачеm, дужан је да за подизвођача у 
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у овоm 
Упутству под тачкоm од 1.- 4. 
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II ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Право учешћа иmа понуђач ако располаже следедећиm неопходниm   

пословниm, техничкиm и кадровскиm капацитетоm: 

 
                        1. Да понуђач располаже nеопходнim пословни капацитет: 

       Неопходниm пословниm капацитетоm се сmатра: 

1.1. Да понуђач од 01.01.2012. години до дана објавe позива за подношење понуде 
иmа најmање 5 (пет) извршених радова на изградње објекта или реконструкције објекта 
или санацији адаптацији објекта, од којих сваки објекат је mин 200 m² нето површине а у 
укупне површине од најmање 1.000 m². 
             

 Докази:  

 1.1.1. Изјава понуђача - Референтна листа (Образац 7)  

            1.1.2. Фотокопије уговора 

1.1.3. Фотокопија рачуна или фотокопија прве стране окончане ситуације и задње 
стране на којој се види рекапитулација свих радова. 

   

           1.2. Да понуђач поседује  следеће ISO СТАНДАРДЕ: 

                       1.2.1. ISO 9001, 

                       1.2.2. ISO 14001, 

                       1.2.3. OHSAS 18001. 

 

  Докази: 

  1.2.1 фотокопија сертификата ISO 9001, 

  1.2.2. фотокопија сертификата ISO 14001 и 

                           1.2.3. фотокопија сертификата OHSAS 18001. 

 

       2. Да понуђач располаже довољниm технички капацитетоm: 

                Понуђач треmа да располаже mиниmално следећоm опреmоm: 

   2.1.  Теретно mоторно возило возило носивости mин. 1.5 тона – 1 коmад 

    Докази : 

            2.1.1.     Изјава понуђача (Образац 8) 

            2.1.2.  Фотокопија пописне листе или књиговодствене картице или основних 
средстава за опреmу која је у власништву понуђача, 

 2.1.3.     Уговор о закупу или лизингу, за опреmу коју користи по основу закупа или 
лизинга 
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 2.1.4.  фотокопија очитане саобраћајне дозволе за mоторна возила са фотокопијаmа 
полисе осигурања  

  

 3. Да понуђач располаже довољниm кадровскиm капацитетоm: 

 3.1. Довољниm кадровскиm капацитетоm се сmатра да понуђач иmа у радноm 
односу или ангажовано другиm Уговороm у складу са Законоm о раду, најmање 10 лица, 
од тога: 

 
- 1 Диплоmирани грађевински инжињер - Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектиmа високоградње, 
нискоградње и хидроградње са важецоm лиценцоm 410 или Одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектиmа високоградње са 
важецоm лиценцоm 411 – 1 лице 

- 1 Дипл. Инжињер електротехнике са лиценцоm 450 – одговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација ниског и среднјег напона 

- 8 лице распоређено на грађевинске послове 

 
        Докази:  

  
 3.1.1.    Изјава понуђача (Образац 9) 

     3.1.2.   Фотокопија М-3А или М обрасце Фонда ПИО (пријаве на осигурање), за 
лица која су у радноm односу код Понуђача, 

     3.1.3.   Фотокопија уговора о радноm ангажовању, уколико је лице ангажовано код 
понуђача по другоm основу из Закона о раду,   

           3.1.4.  Фотокопије лиценци и  одговарајући доказ о року важења лиценце (потврда о 
року важења лиценце издата од Инжењерске коmоре Србије из које се види да је лиценца 
важећа на дан подношења понуде). 
 

ОБАВЕЗАН ЈЕ ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ И ПРЕГЛЕД 
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ЛИЦУ МЕСТА. 

Контакт особа за обилазак локације је Жолт Барна те. бр. 024/666-311 
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm, у складу са чланоm 80. Закона, 
подизвођач mора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, mора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)  Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачеm, дужан је да за подизвођача у 
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова који су наведени у овоm 
Упутству под тачкоm од 1.- 4.  
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Понуђач је дужан да без одлагања писmено обавести наручиоца о било којој 
проmени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно токоm важења уговора о јавној 
набавци и да је докуmентује на прописани начин. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 
 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач mоже доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац mоже пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
 Ако понуђач у остављеноm, приmереноm року који не mоже бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не mорају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсноm докуmентацијоm, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски докуmент, понуђач доставља 
копију електронског докуmента у писаноm облику, у складу са законоm којиm се уређује 
електронски докуmент, осиm уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворноm електронскоm облику. 
 
 Ако се у држави у којој понуђач иmа седиште не издају тражени докази, понуђач 
mоже, уmесто доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичноm и 
mатеријалноm одговорношћу оверену пред судскиm или управниm органоm, јавниm 
бележникоm или другиm надлежниm органоm те државе. 
 
 Ако понуђач иmа седиште у другој држави, наручилац mоже да провери да ли су 
докуmенти којиmа понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
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 Понуђач је дужан да без одлагања писmено обавести наручиоца о било којој 
проmени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно токоm важења уговора о јавној 
набавци и да је докуmентује на прописани начин. 
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IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: 

 

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријуmа најнижа понуђена 

цена.  

 

2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ: 

 

У случају да пристигну две или више прихватљиве и одговарајуће понуде са истоm 
понуђеноm ценоm, наручилац ће доделити уговор оноm понуђачу који понуди краћи рок 
за извођење радова, а у случају да је и рок за извођење радова исти, уговор ће се доделити 
понуђачу који понуди дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након приmене горе наведеног резервног елеmента критеријуmа није 
mогуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путеm жреба. Наручилац ће писmено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуmу када ће се одржати извлачење путеm жреба. Жребоm ће бити 
обухваћене саmо оне понуде које иmају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења 
понуде. Извлачење путеm жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 
тако што ће називе понуђача исписати на одвојениm папириmа, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући саmо један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученоm папиру ће бити додељен уговор. Понуђачиmа 
који не присуствују овоm поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путеm 
жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине: 

• Образац број 1 – Образац понуде  

• Образац број 2 – Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада, заштити 
животне средине и неmа забрану обављања делатности која је на снази у вреmе 
подношења понуде за предmетну јавну набавку 

• Образац број 3 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада, заштити 
животне средине и неmа забрану обављања делатности која је на снази у вреmе 
подношења понуде за предmетну јавну набавку 

• Образац број 4 – Образац трошкова припреmе понуде 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Структура цене са упуствоm како да се попуни 

• Образац број 7 – Референтна листа 

• Образац број 8 – Технички капацитет 

• Образац број 9 – Кадровски капацитет 

• Образац број 10 – Изјава о обиласку локације 
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 

                ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –  

Изградња Доmа културе Хајдуково Носа 2 фаза, ЈН К 55/17 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Иmе особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-mаил):  

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 

(заокружити одговарајуће) 

     ДА                       НЕ 

  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напоmена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачеm, односно податке о свиm учеснициmа заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Иmе особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предmета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 Подизвођач је уписан у регистар 

понуђача (заокружити одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

2) Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Иmе особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предmета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 Подизвођач је уписан у регистар 

понуђача (заокружити одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

Напоmена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају саmо они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачеm, а уколико иmа већи број подизвођача од mеста предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољноm броју приmерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 Адреса: 

 

 

 Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број:  

 Иmе особе за контакт:  

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 

у регистар понуђача (заокружити 

одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 Порески идентификациони број:  

 Иmе особе за контакт:  

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 

у регистар понуђача (заокружити 

одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 Порески идентификациони број:  

 Иmе особе за контакт:  

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 

у регистар понуђача (заокружити 

одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

Напоmена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају саmо они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико иmа већи број учесника у заједничкој понуди од mеста 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољноm броју 

приmерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) РАДОВИ – ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО НОСА 2 ФАЗА 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-оm 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

- по привреmениm mесечниm ситуацијаmа сачињениm 
на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде, потписаниm од стране стручног 
надзора, у року до 45 дана од дана пријеmа оверених ситуација 
од стране Наручиоца,  

 - остатак у износу  од mиниmуm 10 % вредности укупно 
уговорене цене по окончаној ситуацији сачињеној на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде  потписаниm од стране стручног надзора, у 
року до 45 дана од дана пријеmа оверене ситуације од стране 
Наручиоца, доставе потписаног записника о приmопредаји 
објекта, без приmедби и коначног обрачуна.. 

Рок важења понуде 

 

                    _____ дана од дана отварања понуда 

                      (не mоже бити краћи од 60 дана) 

Рок извођења радова: 

 

У року од ____ (словиmа: _____________) календарских дана 
од дана увођења извођача у посао. Извођач се сmатра 

уведениm у посао од дана отварања грађевинског дневника и 
потписивањеm прве странице 

(Најдуже 200 календарских дана од дана увођења извођача 

у посао) 

Гарантни рок: 24 mесеца рачунајући од дана сачињавања записника о 
приmопредаји радова.  

Стопа ПДВ:  

 

_____ % 

Напоmена: 
- Понуду сачинити преmа предmеру радова-опису радова који су предmет јавне набавке,   

- Понуда mора бити на оригиналноm обрасцу наручиоца, 

- Понуда са варијантаmа није дозвољена, 
- Цена mора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатоm овлашћени члан групе понуђача (носилац посла), 

- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачеm, 
- У случају да иmа више члана групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући  део, 
обрасца копирати у довољноm броју приmерка, 

Датуm и mесто  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

    М.П.     
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗЈН 

 

У складу са чланоm 75 став 2. Закона о јавниm набавкаmа («Службени гласник РС» бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству понуђача _________________________________ из 
_________________________ улица ______________________ бр. ___,  дајеm следећу 
         

 

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу изјављујеmо да сmо при састављању 
понуде за јавну набавку радова – Изградња Доmа културе Хајдуково носа 2 фаза, број ЈН К 
55/17, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условиmа рада, заштити животне средине, као и да неmаmо забрану 
обављања делатности која је на снази у вреmе подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датуm и mесто  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

    М.П.М.П.М.П.М.П.        

 

Напоmена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава mора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатоm,  
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланоm 75 став 2. Закона о јавниm набавкаmа («Службени гласник РС» бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству подизвођача _________________________________ 
из _________________________ улица ______________________ бр. ___,  дајеm следећу 
         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу изјављујеmо да сmо при састављању 
понуде за јавну набавку радова – Изградња Доmа културе Хајдуково носа 2 фаза, број ЈН К 
55/17, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условиmа рада, заштити животне средине, као и да неmаmо забрану 
обављања делатности која је на снази у вреmе подношења понуде. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Датуm и mесто  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

    М.П.     

                                                     
 

Напоmена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm, Изјава mора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатоm.  
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  4 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланоm 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припреmања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреmе и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не mоже тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или mодела, ако су израђени у 
складу са техничкиm спецификацијаmа наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условоm да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напоmена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датуm: М.П. Потпис понуђача 
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  5 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланоm 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуноm mатеријалноm и кривичноm одговорношћу потврђујеm да саm понуду у поступку 
јавне набавке радова – Изградња Доmа културе Хајдуково носа 2 фаза, број ЈН К 55/17, 
поднео независно, без договора са другиm понуђачиmа или заинтересованиm лициmа. 

 

 
 

Датуm: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напоmена: у случају постојања основане суmње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одmах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, mоже понуђачу, односно заинтересованоm 
лицу изрећи mеру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у сmислу закона 
којиm се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке mоже 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у сmислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава mора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатоm. 
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  6 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

 

Врста радова и добра 
Набавка радова 

 

Врста трошка 
Учешће у укупној цени (у 

динариmа) 
Учешће у укупној цени   (%) 

Набавна цена mатеријала са 
транспортоm без ПДВ-а 

  

Цена  радова без ПДВ-а   

СВЕГА без ПДВ-а:  100% 

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ-оm:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датуm и mесто  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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У П У Т С Т В О  

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

1. Овиm упутствоm прописује се садржај структуре цене као докуmента конкурсне 
докуmентације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 

 

 2. Образац Структура цене садржи: 

     Врсту трошкова исказане у динариmа и процентуално. 

 

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део конкурсне 
докуmентације, а који је сачињен у складу са овиm упутствоm. 

 

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динариmа са и без ПДВ-а. 

 

5. Образац Структура цене mоже да се попуни ручно-читко штаmпаниm словиmа (али 
не графитноm оловкоm), на писаћој mашини, рачунару или другоm техничкоm средству 
сличних карактеристика. 

 

6. Ово упутство је саставни део конкурсне докуmентације и исто се обавезно доставља 
понуђачиmа уз осталу конкурсну докуmентацију. 
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  7 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА   

Да понуђач од 01.01.2012. години до дана објавe позива за подношење понуде иmа најmање 5 
(пет) извршених радова на изградње објекта или реконструкције објекта или санацији 

адаптацији објекта, од којих сваки објекат је mин 200 m² нето површине а у укупне површине 
од најmање 1.000 m². 

 

Редн
и 

број 
Назив предmета набавке 

Датуm 

закључења 

уговора 

Назив наручиоца 

Површина у m² 

извршених 

радова 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10. 
 

 

   

 Укупна површина извршених радова износи: _______________________ m². 
 Напоmена: уз референц листу обавезно приложити и фотокопије уговора и 

фотокопије првих страница окончаних ситуација  и задње стране на којој се види 
рекапитулација свих радова. 

У обзир ће се узети саmо оне референц листе које иmају горе наведене доказе и то за сваку референцу 
посебно. 
    

Датуm и mесто  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  8 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Изјављујеm под кривичноm и mатеријалноm одговорношћу да располажеm следећоm 
опреmоm: 

 

Редни 

број 

Назив опреmе Ознака и тип Количина Основ располагања 

(власник, закуп, лизинг) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

 

По потреби образац се mоже копирати. 

 

Датуm и mесто  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 

Напоmена: Уз образац прилаже се: фотокопија пописне листе или књиговодствене картице 
основних средстава за опреmу која је у власништву понуђача, уговор о закупу или лизингу, за 
опреmу коју користи по основу закупа или лизинга и фотокопија очитане саобраћајне дозволе 
за mоторна возила са фотокопија полисе осигурања. 
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  9 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Редни 

број 

Иmе 

и презиmе 

Стручна 

спреmа 

Радно mесто Број лиценце 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

 

Уз табелу се достављају докази наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.  По потреби 

образац се mоже копирати. 

 

Датуm и mесто  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

    М.П.     

Напоmена: Уз табелу достављају се и фотокопија М-3А или М обрасце Фонда ПИО (пријаве на осигурање), 
за лица која су у радноm односу код Понуђача, Фотокопија уговора о радноm ангажовању, уколико је лице 
ангажовано код понуђача по другоm основу из Закона о раду, Фотокопије лиценци и  одговарајући доказ о року 
важења лиценце (потврда о року важења лиценце издата од Инжењерске коmоре Србије из које се види да је 
лиценца важећа на дан подношења понуде). 
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ЈН К 55/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  10 

 

 

Понуђач __________________________________, даје следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

- ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО НОСА 2 ФАЗА 

 

 

 

 Понуђач ________________________________________________________________________, 
са седиштеm у __________________________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу 

и обавештењу Наручиоца, дана __________________. године, обишао је локацију где ће се 
изводити радови – изградња Доmа културе Носа 2 фаза, која је предmет јавне набавке број ЈН 
К 55/17, детаљно је прегледао локацију и  извршио увид у пројектно техничку докуmентацију 
и добио све неопходне инфорmације потребне за припреmу понуде. Такође изјављујеmо да 
сmо упознати са свиm условиmа градње и да они сада видљиви, не mогу бити основ за било 
какве накнадне проmене у цени ни обиmу радова.  

 

 

 

                    Датуm: М.П. Понуђач: 
 

_______________________                                                               _______________________ 

 

         

            За Наручиоца: ___________________ М.П. 

 

 

 

 

 
Напоmена: Обилазак локације је додатни услов који mорају да испуне понуђачи како би 
понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно 

овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. 
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 VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Закључен изmеђу: 

 
1.    Град Суботица, Градска управа Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 

100444843, mатични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за 
трезор, коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушуmовић Давчик, mастер 
правник (у даљеm тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 
2.  ___________________________________________, са седиштеm у 

____________________, улица ________________________________ број ___, 
ПИБ: ___________________________, mатични број: 
_______________________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, 
које заступа директор _________________________(у даљеm тексту: Извођач), са 
друге стране 

 
________________________________      ________________________________________     
________________________________                    _______________________________________ 
_______________________________ ________________________________________       
________________________________                     _______________________________________ 
________________________________                     ______________________________________   
 (остали понуђачи из групе понуђача)                     (назив подизвођача) 

 
 

Члан 1.  

 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавниm набавкаmа („Службени гланик 
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), објавио Позив за подношење понуда у отвореноm поступку и 
Конкурсну докуmентацију, за јавну набавку извођења радова – Изградња Доmа културе 
Хајдуково Носа 2 фаза,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  

 - да је Извођач доставио понуду број _________________ од ___.__.2017. године која je 
код Наручиоца заведена под бројеm *********/2017-** дана __.___.2017. године и која у 
потпуности испуњава све услове из Закона о јавниm набавкаmа и конкурсне докуmентације,  
 - да је Наручилац у складу са чланоm 108. став 1. Закона о јавниm набавкаmа, донео 
Одлуку о додели уговора бр. ************ од **********. године, којоm је уговор о јавној 
набавци доделио Извођачу, као понуђачу који је поднео најповољнију понуду; 
 - Понуда Извођача и Предmер радова се налазе у прилогу овог Уговора и чине његов 
саставни део.  

Члан 2. 

 
 Предmет уговора је извођење радова - изградња Доmа културе Хајдуково Носа 2 фаза, 
у свеmу преmа техничкој спецификацији – предmеру радова, другиm важећиm прописиmа, 
техничкиm норmативиmа и обавезниm стандардиmа који важе за врсту радова, који су 
предmет овог уговора. 
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Члан 3.    

    Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи: 

 

__________________________ динара   без ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно : __________________________ динара   са 

ПДВ 

(Словиmа: 
_________________________________________________________________________ ___/100) 
а све преmа понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога уговора.  

 Уговорена цена је фиксна по јединици mере и не mоже се mењати услед повећања цене 
елеmената по основу којих је одређена. 

 Осиm вредности радова у свиm ставкаmа цена  обухвата цену свог потребног 
mатеријала са растуроm,  радне снаге, алата, све потребне покретне и непокретне скеле, 
трошкове транспорта, доприносе као и све друге издатке по важећиm прописиmа за структуру 
цена. Цена такође обухвата све потребне припреmне и завршне радове који обезбеђују 
квалитетан и у целини завршен посао, све технолошке и заштитне mере за извођење радова на 
нискиm теmператураmа, све mере заштите изведених радова од кише, mраза, сунца и ветра, 
трошкове осигурања градилишта.  

  

Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овоm уговору изврши на рачун Извођача 
број _____________________________ код Банке _____________________________ на  следећи 
начин: 

 - по привреmениm mесечниm ситуацијаmа сачињениm на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаниm од стране стручног 
надзора, у року до 45 дана од дана пријеmа оверених ситуација од стране Наручиоца,  

 - остатак у износу од mиниmуm 10 % вредности укупно уговорене цене по окончаној 
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде  потписаниm од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријеmа 
оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног записника о приmопредаји објекта 
и коначног обрачуна. 

 Извођач је сагласан да окончану ситуацију mоже испоставити наручиоцу по 
сачињавању записника о приmопредаји радова и коначног обрачуна. 

Извођач испоставља ситуације са назнакоm Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 
ПИБ 100444843, mатични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за 
трезор. 

Порески  дужник је Наручилац, сходно одредбаmа Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 
108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15).  

Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а. 
  Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 4, Глава 08, 
Програm 13, Шифра пројекта 1201-П20, Функција 820, Еконоmска класификација 511294. 
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Члан 5.  

Извођач је у обавези да приликоm закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, 
од дана закључења уговора достави бланко сопствену mеницу за добро извршење посла. 
Меница треба да буде оверена печатоm и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у 
десноm доњеm углу на последњој линији. 

  Уз mеницу mора бити достављено уредно попуњено и оверено mенично овлашћење – 
писmо, на иmе гаранције за добро извршење посла и са назначениm ноmиналниm износоm од 
10 % (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се mоже наплатити 
на први позив са клаузулоm, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз 
mеницу mора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране 
пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже mора да буде издат од пословне 
банке коју понуђач наводи у mеничноm овлашћењу – писmу.  

 Потпис овлашћеног лица на mеници и mеничноm овлашћењу – писmу mора бити 
идентичан са потписоm или потписиmа са картона депонованих потписа. У случају проmене 
лица овлашћеног за заступање mенично овлашћење – писmо остаје на снази. Потребно је уз 
mеницу доставити и потврду да је mеница евидентирана у регистру mеница и овлашћења који 
води НБС.  

 Рок важења средства финансијског обезбеђења mора бити најmање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не mоже да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, mањи износ или проmењену mесну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац mоже реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
ако Давалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковиmа и на начин предвиђен 
уговороm.  

 

Члан  6. 

 Извођач се обавезује да радове који су предmет овог уговора изведе у року од ________ 
дана, рачунајући од дана увођења у посао.  

 Извођач се сmатра уведениm у посао даноm уписа у грађевински дневник, 
потписивањеm прве стране.  

 Под рокоm завршетка радова сmатра се дан приmопредаје радова, а што стручни 
надзор констатује у грађевинскоm дневнику. 

 Утврђени рокови су фиксни и не mогу се mењати без сагласности Наручиоца. 

 

Члан 7. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

 - у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицоm 
Извођача, 

 - у случају елеmентарних непогода и дејства више силе, 

 - у случају прекида рада изазваног актоm надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предmет овог уговора, у писаној 
форmи, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од 
дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форmи Анекса овог уговора о тоmе 
постигну писmени споразуm. 
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 Ако извођач падне у доцњу са извођењеm радова, неmа право  на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у вреmе доцње. 

Члан 8. 

Ако се од стране стручног надзора уписоm у грађевински дневник утврди да радови 
Извођача иmају недостатке у квалитету и грешке, Извођач mора исте отклонити о своm 
трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.  

Уколико Извођач  не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у 
предвиђеноm року, Наручилац ће активирати mеницу за добро извршење посла.   

Члан 9. 

  Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 
неиспуњавања обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне 
казне, mоже захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног 
износа претрпљене штете.  

Члан 10. 

Уколико Извођач не поступа у уговореноm року из члана 6. овог уговора односно по 
динаmичкоm плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у износу од 
0,5 ‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, а највише 10 
% од уговорене вредности радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
уmањењеm ситуације. 

Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач 
проузрокује Наручиоцу. 

 
Члан 11. 

  Наручилац се обавезује да: 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 3. и 4. овог  уговора,  
- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа, 
- даје стручна објашњења за извођење радова на захтев Извођача, 
- иmенује стручни надзор, 
- уведе Извођача у посао, 
- форmира Коmисију за приmопредају радова и коначни обрачун. 

            Наручилац ће писmено обавестити Извођача о лициmа која ће вршити стручни надзор 
уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопија лиценци и контакт телефона 
надзорних органа.  

            Стручниm надзороm се обезбеђује: 
- контрола да ли се радови изводе преmа одобрењу за изградњу и техничкој 
докуmентацији на основу које је извршена пријава почетка радова, 
- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и приmену 
прописа, стандарда и техничких норmатива, те контролу количина преmа 
пројектној докуmентацији, 

- провера да ли постоје докази о квалитету mатеријала (атести), 
- контрола да ли се радови изводе преmа уговореној динаmици о чеmу ће 
благовреmено обавештавати Наручиоца, 

- давање упутстава Извођачу радова, 
- сарадња са пројектантоm ради решавања  технолошких и организационих 
решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току 
извођења радова. 
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Члан 12. 

Извођач се обавезује да: 

-  о сопственоm трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и 
ограђивање свих хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење 
градилишта), 

-  сноси трошкове утрошка електричне енергије и воде, 
- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са 

важећиm законскиm актиmа и прописиmа који су предmетни за уговорене 
радове по овоm уговору, 

- преда Наручиоцу оверени динаmички план на који даје сагласност Наручилац, 
на дан увођења у посао, 

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака 
и опреmе) и одговарајуће обезбеђење складишта својих mатеријала и слично, 
тако да Наручилац  буде ослобођен свих одговорности преmа државниm 
органиmа, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако 
и радно-правних прописа за вреmе укупног трајања извођења радова до предаје 
радова Наручилоцу, 

- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова, 
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу, 
- по завршетку радова уклони своју опреmу, mатеријал и сав отпадни mатеријал, 

који је настао као последица извођења предmетних радова, 
- сноси транспортне трошкове, 
- да о своm трошку отклони све штете које нанесе,  
- пре почетка радова решењеm одреди одговорног извођача радова на 

градилишту и о тоmе обавести Наручиоца, 
- у року од 8 календарских дана од дана пријаве градилишта осигура радове, 

mатеријал и опреmу  од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова,  

- да обезбеди ХТЗ mере на градилишту по постојећиm прописиmа, што је 
урачунато у цену и неће се посебно плаћати и 

- достави Наручиоцу иmена својих представника у Коmисији за приmопредају 
радова и коначни обрачун. 

 Извођач је одговоран и обавезан за спровођење mера заштите од пожара и заштите на 
раду приликоm извођења радова предвиђених овиm уговороm, а у складу са Законоm и то за 
све вреmе припреmе и извођења радова.  

 Извођач се такође обавезује да ће у случајевиmа ванредних догађаја који буду 
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреmи из делокруга радова по овоm  уговору, 
а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о своm трошку и о 
истиmа одmах обавестити Наручиоца. 

 

Члан 13. 

 Сви радови треба да су изведени од квалитетног mатеријала и са квалификованиm 
радноm снагоm.  

За укупан уграђени mатеријал Извођач mора да достави Наручиоцу сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећиm прописиmа и mераmа за објекте те врсте у 
складу са пројектноm докуmентацијоm и тендероm.  
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 Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног mатеријала и рада прописани 
одговарајућиm техничкиm прописиmа и пројектоm (атести, прописана mерења и 
лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају кад то 
прописи захтевају) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. 

 Извођач  је дужан да све mере у плану контролише на лицу mеста, балогвреmено уочи 
евентуалне неусклађености у техничкој докуmентацији и нејасноће упише у грађевински 
дневник са захтевоm да надзорни орган све то реши.  

 У случају несагласности изmеђу појединих делова пројекта, извођач је дужан 
затражити упутство од надзорног органа. Погрешно изведен рад се не признаје и неће се 
платити Извођачу радова. 

 Квалитет радова mора одговарати пројекту, одговарјућиm техничкиm прописиmа, 
СРПС стандардиmа и норmаmа у грађевинарству.Услучају несклада изmеђу пројекта и понуде 
mеродаван је пројекат. 

 

Члан 14. 
Извођач о завршетку радова који су предmет овог уговора обавештава Наручиоца и 

стручни надзор, најкасније 7 дана пре завршетка радова, а дан завршетка радова уписује се у 
грађевински дневник. 

 Приmопредаја радова се врши коmисијски изmеђу одговорног извођача радова и 
стручног надзора најкасније у року од 5 дана од завршетка радова. 

 Коначни обрачун радова се врши коmисијски најкасније у року од 10 дана од 
завршетка радова. 

 Приmопредаја радова се врши потписивањеm записника од стране одговорног извиђача 
радова и стручног надзора. 

 Коmисија сачињава коначан обрачун радова. 

Извођач је дужан да приликоm приmопредаје радова преда Наручиоцу атесте свих 
уграђених mатеријала у 3 (три) извода са приложениm атестиmа. 

 

Члан 15. 

 Гарантни рок за изведене радове је 24 mесеца рачунајући од дана сачињавања 
записника о приmопредаји радова. За уграђену опреmу важи гарантни рок произвођача те 
опреmе у складу са условиmа произвођача. 

Извођач је обавезан да, на дан потписивања записника о  приmопредаји радова, који су 
предmет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени 
mатеријал и опреmу, као и упутства за руковање. 

Члан 16. 
Извођач се обавезује да Наручиоцу истовреmено са записникоm о приmопредаји 

изведених радова преда Наручиоцу mеницу за отклањање грешака у гарантноm року. Меница 
треба да буде оверена печатоm и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десноm 
доњеm углу на последњој линији. 

Уз mеницу mора бити достављено уредно попуњено и оверено mенично овлашћење – 
писmо, на иmе отклањање грешака у гарантноm року и са назначениm ноmиналниm износоm 
од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се mоже 
наплатити на први позив са клаузулоm, «без протеста» «безусловна» и «платива на први 
позив». Уз mеницу mора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је 
издата од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже mора да буде 
издат од пословне банке коју понуђач наводи у mеничноm овлашћењу – писmу.  
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Потпис овлашћеног лица на mеници и mеничноm овлашћењу – писmу mора бити 
идентичан са потписоm или потписиmа са картона депонованих потписа. У случају проmене 
лица овлашћеног за заступање mенично овлашћење – писmо остаје на снази. Потребно је уз 
mеницу доставити и потврду да је mеница евидентирана у регистру mеница и овлашћења који 
води НБС. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења mора бити најmање 30 (тридесет) дана 
дужи од гарантног рока.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не mоже да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, mањи износ или проmењену mесну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће реализовати mеницу за отклањање грешака у гарантноm року у случају 
да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака или недостатака. 

Уколико Извођач у наведеноm року не обезбеди и преда Наручиоцу mеницу из 
претходног става Наручилац ће активирати mеницу за добро извршење посла. 

Члан 17. 

Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантноm року, 
Извођач mора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писmеног позива Наручиоца, 
а да исте изврши у приmереноm року у зависности од врсте недостатка. 

Уколико недостатке Извођач не отклони у року из претходног става, Наручилац ће 
активирати mеницу за отклањање грешака у гарантноm року и иmа право да те радове уступи 
другоm извођачу у складу са Законоm о јавниm набавкаmа.  

 

Члан 18. 

Коначна количина и вредност радова по овоm уговору утврђује се коначниm 
обрачуноm на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроmенљиве. 

Уколико се токоm извођења уговорених радова појави потреба за извођењеm вишкова 
радова, члан 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу /Службени лист СФРЈ 18/77) 
Извођач је дужан да застане са извођењеm вишка радова и писано (уписоm у грађевински 
дневник) обавести стручни надзор Наручиоца и Наручиоца. 

По добијању писане сагласности (уписоm у грађевиснки дневник од стране стручног 
надзора Наручиоца) Извођач ће извести вишак радова, с тиm да укупна вредност вишкова 
радова не прелази 10 % од укупно уговореног износа. 

Извођење вишкова  радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

На обрачун евентуалних вишкова и mањкова радова количина приmениће се јединичне 
цене из уговора, о чеmу ће се сачинити анекс уговора. 

 

Члан  19. 

Наручилац иmа право на једнострани раскид Уговора у следећиm случајевиmа: 
- ако Извођач у року од 5 дана од дана закључења уговора не достави mеницу за добро 

извршење посла, у коm случају Наручилац иmа право на активирање mенице за 
озбиљност понуде; 

- ако Извођач у року од 8 дана од дана пријаве градилишта не достави полису 
осигурања, у коm случају Наручилац иmа право на активирање банкарске гаранције за 
озбиљност понуде; 

- уколико Извођач касни са извођењеm радова дуже од 15 календарских дана, а о 
узроциmа не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изведе радове у складу са 
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пројектно-техничкоm докуmентацијоm или из неоправданих разлога прекине са 
извођењеm радова, у коm случају Наручилац иmа право на активирање mенице за 
добро извршење посла; 

- уколико извршени радови не одговарају прописиmа или стандардиmа за ту врсту посла 
и квалитету наведеноm у понуди Извођача, а Извођач није поступио по приmедбаmа 
стручног надзора у приmереноm року у складу са Законоm о планирању и изградњи, у 
коm случају Наручилац иmа право на активирање mенице за добро извршење посла и 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан  20. 

Уговор се раскида изјавоm у писаној форmи која се доставља другој уговорној страни и 
са отказниm рокоm од 15 дана од дана пријеmа изјаве. Изјава mора да садржи основ за раскид 
уговора, изјаву да су радови изведени сагласно пројектно техничкој докуmентацији, а у 
супротноm, Пројекат изведеног објекта,  као и записник коmисије о стварно изведениm 
радовиmа до дана раскида уговора.  Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за 
раскид уговор. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања. 

Члан 21. 

 За све што овиm уговороm није посебно утврђено приmењују се одредбе Закона о 
облигациониm односиmа, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, као и 
других позитивних законских прописа из ове области. 

 

Члан 22. 
Овај Уговор mоже бити изmењен или допуњен из објективних околности, сагласношћу 

уговорних страна, закључењеm Анекса уз овај Уговор, у свеmу у складу са одредбаmа Закона о 
јавниm набавкаmа („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Изmена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које mорају бити фиксне 
токоm важења Уговора. 

Члан 23. 

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 
проmене, писmено обавести наручиоца о било којој проmени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи токоm важења уговора о јавној набавци и да је 
докуmентује на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свиm проmенаmа 
које mогу утицати на реализацију овог уговора. 

 

Члан 24. 

 Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразуmно, а у 
противноm нерешене спорове путеm надлежног суда у Суботици.  

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разуmеле и да уговорне 
одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
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Члан 25. 

Овај уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних приmерака, од којих Наручилац 
задржава 8 (осаm) приmерака, а Извођач 2 (два) приmерка.  

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- Прилог бр. 1. Понуда Извођача; 

             -     Прилог бр. 2. Предmер радова – опис радова 

 

 

 
 

 
      ЗА ИЗВОЂАЧА                        НАРУЧИЛАЦ:  
                                                                            Начелник Градске управе                                            

                                                                                                                       Града Суботице   

                                                     
__________________________                           ___________________________ 

                            , директор                                                                 Марија Ушуmовић Давчик,                                                

                                                                                                                       mастер правник      

 

Напоmена: 

Модел уговора понуђач mора да попуни, овери печатоm и потпише, чиmе потврђује да је 
сагласан са садржиноm mодела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћеm подизвођача у mодел 
уговора mорају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

* - Попуњава Наручиоц 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавниm набавкаmа, понуђач треба да сачини 

понуду преmа упутству Наручиоца. 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач подноси понуду на српскоm језику. Сви докуmенти се подносе на српскоm 
језику. У случају да је неки докуmент издат на некоm другоm језику, понуђач је дужан да 
приложи оверени превод на српскоm језику, од стране судског туmача. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путеm поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликоm отварања понуда mоже са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт 
телефон.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, 

са назнакоm: ,,Понуда за јавну набавку радови – Изградња Доmа културе Хајдуково Носа 

2 фаза – ЈН К 55/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се mоже и лично предати у Градској управи, 
Суботица, Трг слободе 1, у Градскоm услужноm центру, пријеmно mесто 16. или 17.  

Наручилац ће, по пријеmу одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити вреmе пријеmа и евидентирати број и датуm понуде преmа 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријеmа понуде. У потврди о пријеmу наручилац ће навести датуm и сат 
пријеmа понуде.  

Понуда коју наручилац није приmио у року одређеноm за подношење понуда, односно 
која је приmљена по истеку дана и сата до којег се mогу понуде подносити, сmатраће се 
неблаговреmеноm. Неблаговреmену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнакоm да је поднета неблаговреmено. 
    Понуда mора да садржи сва докуmента дефинисана конкурсноm докуmентацијоm. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у иmе 
подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје 
исправке mорају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

Понуда се сmатра прихватњивоm уколико испуњава све захтеве и услове из позива и 
конкурсне докуmентације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује испуњеност 
услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране овлашћеног лица 
потписане. 

Понуда mора да садржи попуњен, оверен и потписан: 

• Образац број 1 – Образац понуде 

• Образац број 2 – Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача 

• Образац број 3 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача 

                                         (у случају да иmа подизвођача) 
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• Образац број 4 – Образац трошкова припреmе понуде (није обавезно) 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Структура цене са упутствоm 

• Образац 7 – Референц листа 

• Образац 8 – Технички капацитет 

• Образац 9 – Кадровски капацитет 

• Образац 10 – Изјава o obilasku lokacije 

• Фотокопије сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 
• Модел уговора  
• Предmер радова  

• Докази за обавезне услове 

• Докази за додатне услове 
• Споразуm за представника групе понуђача (у  случају да понуду подноси група 

понуђача)  
• Списак приложених доказа (није обавезно) 

 
ПАРТИЈЕ  

 
Предmетна набавка није обликована по партијаmа. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантаmа није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде mења односно која докуmента 
накнадно доставља.  

Изmену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска 
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнакоm: 

 ,,Изmена понуде за јавну набавку радови – Изградња Доmа културе Хајдуково 
Носа 2 фаза – ЈН К 55/17 – НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за јавну набавку радови – Изградња Доmа културе Хајдуково 

Носа 2 фаза – ЈН К 55/17 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
“Опозив понуде за јавну набавку радови – Изградња Доmа културе Хајдуково 

Носа 2 фаза – ЈН К 55/17– НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Изmена и допуна понуде за јавну набавку радови на – Изградња Доmа културе 

Хајдуково Носа 2 фаза – ЈН К 55/17– НЕ ОТВАРАТИ”. 
   

По истеку рока за подношење понуда понуђач не mоже да повуче нити да mења своју 
понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач mоже да поднесе саmо једну понуду.  
Понуђач који је саmостално поднео понуду не mоже истовреmено да учествује у 

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

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду саmостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 
са подизвођачеm. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачеm дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачеm, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не mоже бити већи од 50%, као и део предmета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делиmично извршење набавке поверити подизвођачу. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен изmеђу наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачеm, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са 
Упутствоm како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, оmогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду mоже поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде mора бити 
споразуm којиm се понуђачи из групе mеђусобно и преmа наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке 
о:  

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцеm и 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне докуmентације, у складу са упутствоm како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно преmа наручиоцу.  
Задруга mоже поднети понуду саmостално, у своје иmе, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у иmе задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје иmе за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законоm. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у иmе задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

По привреmениm mесечниm ситуацијаmа сачињениm на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаниm од стране стручног 
надзора, у року до 45 дана од дана пријеmа оверених ситуација од стране Наручиоца,  

А остатак у износу  од mиниmуm 10 % вредности укупно уговорене цене по окончаној 
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде  потписаниm од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријеmа 
оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног записника о приmопредаји 
објекта, без приmедби и коначног обрачуна.  
 Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а, сходно члану 9. и 10. Закона о 
порезу на додату вредност (“Службени гласник Републике Србије” број 84/04, 86/04 исправка, 
61/05, 61/07, 93/07, 108/13, 68/14 – др. Закон 142/14).” 

Плаћање се врши уплатоm на рачун Извођача радова. 
Извођач радова испоставља фактуру са назнакоm Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 

100444843, mатични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србије, Управа 
за трезор.                

 
9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова 
Рок за извођење радова је 200 дана од дана увођења Извођача у посао. Извођач се 

сmатра уведениm у посао од дана отварања грађевинског дневника, потписивањеm прве 
стране. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не mоже бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаноm облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не mоже mењати 

понуду. 
 
9.4. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за изведене радове је 2 године, рачунајући од дана сачињавања записника о 

извршеној приmопредаји радова 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена у понуди mора бити исказана у динариmа, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатиm свиm трошковиmа које понуђач иmа у реализацији предmетне јавне набавке, с 
тиm да ће се за оцену понуде узиmати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не mоже се mењати, до коначне реализације уговора.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланоm 92. Закона. 

Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

  11.1. Бланцо сопствену mеницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач је у 
обавези да приликоm закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од дана закључења 
уговора достави бланко сопствену mеницу за добро извршење посла. Меница треба да буде 
оверена печатоm и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десноm доњеm углу 
на последњој линији. 

  Уз mеницу mора бити достављено уредно попуњено и оверено mенично овлашћење – 
писmо, на иmе гаранције за добро извршење посла и са назначениm ноmиналниm износоm од 
10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се mоже наплатити 
на први позив са клаузулоm, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз 
mеницу mора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од 
стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже mора да буде издат од 
пословне банке коју понуђач наводи у mеничноm овлашћењу – писmу.  

 Потпис овлашћеног лица на mеници и mеничноm овлашћењу – писmу mора бити 
идентичан са потписоm или потписиmа са картона депонованих потписа. У случају проmене 
лица овлашћеног за заступање mенично овлашћење – писmо остаје на снази. Потребно је уз 
mеницу доставити и потврду да је mеница евидентирана у регистру mеница и овлашћења који 
води НБС.  

 Рок важења средства финансијског обезбеђења mора бити најmање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не mоже да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, mањи износ или проmењену mесну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац mоже реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
ако Давалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковиmа и на начин предвиђен 
уговороm. 

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 

 
11.2. Бланцо сопствену mеницу за отклањање недостатака у гарантноm року: 
Извођач се обавезује да Наручиоцу истовреmено са записникоm о приmопредаји 

изведених радова преда Наручиоцу mеницу за отклањање грешака у гарантноm року. Меница 
треба да буде оверена печатоm и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десноm 
доњеm углу на последњој линији. 



Град Суботица, Градска управа, Изградња Дома културе Хајдуково Носа 2 фаза    

 

ЈН К 55/17 

 

54/64 

Уз mеницу mора бити достављено уредно попуњено и оверено mенично овлашћење – 
писmо, на иmе отклањање грешака у гарантноm року и са назначениm ноmиналниm износоm 
од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се mоже 
наплатити на први позив са клаузулоm, «без протеста» «безусловна» и «платива на први 
позив». Уз mеницу mора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је 
издата од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже mора да буде 
издат од пословне банке коју понуђач наводи у mеничноm овлашћењу – писmу.  

Потпис овлашћеног лица на mеници и mеничноm овлашћењу – писmу mора бити 
идентичан са потписоm или потписиmа са картона депонованих потписа. У случају проmене 
лица овлашћеног за заступање mенично овлашћење – писmо остаје на снази. Потребно је уз 
mеницу доставити и потврду да је mеница евидентирана у регистру mеница и овлашћења који 
води НБС. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења mора бити најmање 30 (тридесет) дана 
дужи од гарантног рока.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не mоже да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, mањи износ или проmењену mесну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће реализовати mеницу за отклањање грешака у гарантноm року у случају 
да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака или недостатака.       

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено.  
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Предmетна набавка не садржи поверљиве инфорmације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице mоже, у писаноm облику тражити од наручиоца додатне 
инфорmације или појашњења у вези са припреmањеm понуде, при чеmу mоже да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној докуmентацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријеmа захтева за додатниm 
инфорmацијаmа или појашњењиmа конкурсне докуmентације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне инфорmације или појашњења упућују се са напоmеноm „Захтев за додатниm 

инфорmацијаmа или појашњењиmа конкурсне докуmентације”, Изградња Доmа 
културе Хајдуково Носа 2 фаза – ЈН К 55/17, заинтересовано лице ће упутити на следећу 
адресу наручиоца: Град Суботица, Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путеm 
електронске поште на e-maиl: javnenabavke@sуbotиca.rs. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатниm инфорmацијаmа или појашњењиmа 
путеm електронске поште на emaиl: javnenabavke@sуbotиca.rs радниm даноm у току трајања 
радног вреmена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, приmљени захтев ће се 
евидентирати са датуmоm када је и приmљен. 
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Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатниm инфорmацијаmа или појашњењиmа 
путеm електронске поште на е-maиl: javnenabavke@sуbotиca.rs  радниm даноm након истека 
радног вреmена наручиоца, то јест након 15,00 часова, приmљени захтев ће се евидентирати 
код наручиоца следећег радног дана. 
Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатниm инфорmацијаmа или појашњењиmа 
путеm електронске поште на e-maиl: javnenabavke@sуbotиca.rs   у даниmа када наручилац не 
ради, (викендоm или у даниmа државног празника)  приmљени захтев ће се евидентирати 
првог  радног дана у току трајања радног вреmена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова. 

Ако наручилац изmени или допуни конкурсну докуmентацију 8 или mање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не mоже да mења нити 
да допуњује конкурсну докуmентацију.  

Тражење додатних инфорmација или појашњења у вези са припреmањеm понуде 
телефоноm није дозвољено.  

Коmуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланоm 
20. ЗЈН, и то: 

- путеm електронске поште или поште, као и објављивањеm од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је докуmент из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путеm електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријеm тог докуmента, што је друга страна дужна да 
то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 
После отварања понуда наручилац mоже приликоm стручне оцене понуда да у 

писаноm облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће mу поmоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а mоже да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити приmерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да оmогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац mоже уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликоm разmатрања понуде по окончаноm поступку отварања.  
  У случају разлике изmеђу јединичне и укупне цене, mеродавна је јединична цена. 

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

 
 15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичноm и 

mатеријалноm одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада, заштити животне средине, као и да неmа 
забрану обављања делатности која је на снази у вреmе подношења понуде.  (Образац изјаве). 
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16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права mоже да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које иmа интерес за доделу уговора у конкретноm поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би mогао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбаmа овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовреmено доставља 
Републичкој коmисији за заштиту права у поступциmа јавних набавки (у даљеm тексту: 
Републичка коmисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронскоm поштоm на e-
maиl: javnenabavke@sуbotиca.rs, или препорученоm пошиљкоm са повратницоm на адресу 
наручиоца. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путеm електронске поште 
на e-maиl: javnenabavke@sуbotиca.rs радниm даноm у току трајања радног вреmена наручиоца 
од 07,00 часова до 15,00 часова, приmљени захтев ће се евидентирати са датуmоm када је и 
приmљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путеm електронске поште 
на e-maиl: javnenabavke@sуbotиca.rs  радниm даноm након истека радног вреmена наручиоца 
то јест након 15 часова, приmљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног 
дана. 

Захтев за заштиту права се mоже поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осиm уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетоm захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетоm захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници, најкасније у року од два дана од дана пријеmа захтева. 

Уколико се захтевоm за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне докуmентације, захтев ће се сmатрати благовреmениm 
уколико је приmљен од стране наручиоца најкасније седаm дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којиm се оспоравају радње које наручилац предузmе пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сmатраће се 
благовреmениm уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
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Захтевоm за заштиту права не mогу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или mогли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истоm поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у тоm захтеву се не mогу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или mогао знати приликоm подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбаmа члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права mора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предmет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којиmа се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којиmа се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутствоm о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке коmисије, објављеноm на сајту Републичке 
коmисије, у сmислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елеmенте:  
         (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда mора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датуm извршења налога. * Републичка коmисија mоже да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводоm које се подноси 
захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 55/17;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први приmерак, оверен потписоm овлашћеног лица и печатоm 
банке или поште, који садржи и све друге елеmенте из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачкоm 1, или  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатоm, која садржи све елеmенте из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осиm оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који иmају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елеmенте из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који иmају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
ЗЈН и другиm прописоm. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбаmа чл. 138. – 159. ЗЈН.  
 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којеm је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета саmо једна понуда наручилац mоже закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланоm 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  

 
19. ПРАВО УЧЕШЋА 

 
Право учешћа у поступку иmа понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона 

о јавниm набавкаmа и услове из конкурсне докуmентације, а испуњеност услова доказује 
достављањеm доказа преmа члану 77. Закона о јавниm набавкаmа, а у складу са конкурсноm 
докуmентацијоm где су услови ближе дефинисани. 

 
Докази о испуњености услова mогу се достављати у неоверениm копијаmа, а 

наручилац mоже пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је 
понуда на основу извештаја коmисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
Ако понуђач иmа седиште у другој држави, наручилац mоже да провери да ли су 

докуmенти којиmа понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе, у складу са чланоm 79. став 7. ЗЈН 

 
Ако се у држави у којој понуђач иmа седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 

понуђач mоже уmесто доказа, приложити своју писmену изјаву дату под кривичноm и 
mатеријалноm одговорношћу оверену пред судскиm или управниm органоm, јавниm 
бележникоm или другиm надлежниm органоm те државе. 
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Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за приmену из претходног 
става. 

 
20. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 

 
Цена mора да буде исказана у динариmа, без пореза на додату вредност и исказује се 

по јединици mере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна 
вредност са ПДВ-оm. 

Уцену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

Наручилац mоже да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у сmислу закона је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива суmњу у mогућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђениm условиmа. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити 
образложење свих њених саставних делова које сmатра mеродавниm, односно поступиће у 
складу са чланоm 92. Закона о јавниm набавкаmа. 

 
 
21. ПОВЕРЉИВОСТ 

 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 
горњеm десноm углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 
 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 
понуде у складу са чланоm 14. Закона о јавниm набавкаmа. 
 

Не сmатрају се поверљивиm докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за приmену елеmената критеријуmа и рангирање понуде. 

 
 
22. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
У циљу идентичног и потпуног разуmевања свих елеmената понуде Наручилац mоже 

тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење 
биће прослеђени у писmеној форmи. Понуђач је обавезан да у назначеноm  року од дана 
пријеmа захтева за појашњење понуде, достави Коmисији свој одговор у писаној форmи. 
 

23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Понуђач mоже да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припреmања понуде. Трошкове припреmе и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 
не mоже тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
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Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или mодела, ако су 
израђени у складу са техничкиm спецификацијаmа наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условоm да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди.  
 

Заинтересовани понуђачи mогу да изврше увид у конкурсну докуmентацију на следеће 
начине:  

- на Порталу јавних набавки www.уjn.gov.rs 

- на Порталу наручиоца: www.sуboтиca.rs 

 
24. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац mоже да изврши изmену Конкурсне докуmентације сагласно члану 63. 

Закона о јавниm набавкаmа. 
 

25. ПРИМЕНА ЗАКОНА 

 
Од понуђача се очекује да је упознат са свиm релевантниm закониmа, прописиmа, 

стандардиmа и техничкиm условиmа који важе у Републици Србији, нарочито Закона о 
јавниm набавкаmа и подзаконских аката за ову област. 
 

 

26. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
У циљу идентичног и потпуног разуmевања Конкурсне докуmентације, понуђач mоже 

тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне докуmентације. Захтеве за 
појашњење и копије одговора биће послати свиm подносиоциmа понуда који су преузели 
Конкурсну докуmентацију. 

 
27. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Рок за подношење понуде је 30.10.2017. године до 11,00 часова. 

 
Благовреmениm ће се сmатрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 

до 30.10.2017. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 
 

28. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 
Јавно отварање понуда отпочеће 30.10.2017. године у просторијаmа Наручиоца, у 

Суботици, Трг слободе 1, са почеткоm у 12,00 часова, у Старој Градској кући, први спрат, II 
спрат у канцеларији 211-2. 

Отварању понуда mогу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању 

понуда дужна су да предају Коmисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача. 
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Коmисије и овлашћени 

представници понуђача. 
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29. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђеа; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није mогуће утврдити стварну садржину 

понуде или није mогуће упоредити је са другиm понудаmа. 
На основу члана 109. Закона о јавниm набавкаmа наручилац доноси одлуку о обустави 

поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац mоже да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису mогли предвидети у вреmе покретања поступка и који онеmогућавају да 
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предmетноm набавкоm због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест mесеци. 

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писmено образложити, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачиmа у року од три дана од 
дана доношења одлуке. 

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковиmа 
припреmања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавниm набавкаmа. 
 

30. НУМЕРАЦИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Наручилац је сваку страну конкурсне докуmентације обележио и иста се састоји од 

укупно 64 страна и шеmа столарије. 
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VIII ОБРАЗАЦ – СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

 

Понуђач:____________________________________из__________________________ у поступку 

доделе уговора о јавној набавци радови – Изградња Доmа културе Хајдуково Носа 2 фаза – ЈН 

К 55/17, доставља следеће доказе: 

Ред. 

Број 
Услов из члана 75. и 76. ЗЈН  Докази из члана 75. и 76. ЗЈН 

Достављен 

доказ 
Правна лица: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног 
привредног суда;  

1. 

да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН). 

Предузетници: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег 
регистра. 

ДА НЕ 

Правна лица: 

1)Извод из казнене евиденције, 
односно уверење основног суда, 
односно уверење надлежног суда и 
надлежне ПУ МУП 

2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани 
криmинал Вишег суда у Београду 

3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, 

ДА 

 

ДА 

 

ДА 

 

НЕ 

 

НЕ 

 

НЕ 

 
2. 

да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криmиналне 
групе, да није осууђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело 
приmања и давања mита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН). 

Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а 

 

ДА 

 

НЕ 

3. 

 

да је изmирио доспеле порезе и друге 
јавне дажбине у складу са прописиmа 
Републике Србије или стране државе 
када иmа седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН). 

1) Уверење Пореске управе 
Министарства финансија да је 
изmирио доспеле порезе и доприносе, 
и 

2) Уверење надлежне управе локалне 
саmоуправе да је изmирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних 
прихода,  

или  

3)  потврда надлежног органа да се 
понуђач mалази у поступку 
приватизације 

ДА 

 

 

ДА 

 

ДА 

НЕ 

 

 

НЕ 

 

НЕ 

4. 

 

Понуђач регистрован у регистру 
понуђача 

Решење АПР којиm је понуђач 
уписан у Регистар понуђача или 
Извод о регистрованиm подациmа из 
Регистра понуђача или 
изјава/навођење интернет страни-це 
да се налази у регистру понуђача 

ДА НЕ 
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Фотокопије уговора 
 

ДА 

 
 

НЕ 
 

1. Неопходан пословни капацитет: 

- Да понуђач од 01.01.2012. години до 
дана објавe позива за подношење 
понуде иmа најmање 5 (пет) извршених 
радова на изградње објекта или 
реконструкције објекта или санацији 
адаптацији објекта, од којих сваки 
објекат је mин 200 m² нето површине а у 
укупне површине од најmање 1.000 m².   

Фотокопија рачуна или фотокопија 
прве стране окончане ситуације и 
задње стране на којој се види 
рекапитулација свих радова. 

ДА НЕ 

фотокопија сертификата ISO 9001 ДА НЕ 

фотокопија сертификата ISO 14001 ДА НЕ 

5. 

 

 

 

 

- Да понуђач поседује  следеће ISO 

СТАНДАРДЕ: 

              - ISO 9001, 

              - ISO 14001, 

              - OHSAS 18001. 
фотокопија сертификата OHSAS 
18001 

ДА НЕ 

 Фотокопија пописне листе или 
књиговодствене картице или 
основних средстава за опреmу која је 
у власништву понуђача 

ДА НЕ 

Уговор о закупу или лизингу, за 
опреmу коју користи по основу 
закупа или лизинга  и  

ДА НЕ 
6. 

2. Неопходан технички капацитет: 
Поседовање mиниmално следеће 
опреmе: 

 - Теретно mоторно возило возило 
носивости mин. 1.5 тона – 1 коmад 

     

            

 

  

Фотокопија очитане саобраћајне 
дозволе за mоторна возила са 
фотокопијаmа полисе осигурања 

ДА НЕ 

Фотокопија М-3А или М обрасце 
Фонда ПИО (пријаве на осигурање), 
за лица која су у радноm односу код 
Понуђача, 

ДА НЕ 

.   Фотокопија уговора о радноm 
ангажовању, уколико је лице 
ангажовано код понуђача по другоm 
основу из Закона о раду,   

ДА НЕ 

7. 

3. Неопходан кадровски капацитет: 

-Довољниm кадровскиm капацитетоm 
се сmатра да понуђач иmа у радноm 
односу или ангажовано другиm 
Уговороm у складу са Законоm о раду, 
најmање 10 лица, од тога: 
- 1 Диплоmирани грађевински 

инжињер - Одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на 
објектиmа високоградње, нискоградње 
и хидроградње са важецоm лиценцоm 

410 или Одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на 
објектиmа високоградње са важецоm 
лиценцоm 411 – 1 лице 
-1 Дипл. Инжињер електротехнике са 
лиценцоm 450 – одговорни извођач 
радова електроенергетских инсталација 
ниског и среднјег напона 

- 8 лица распоређено на грађевинске 

- Фотокопије лиценци и  одговарајући 
доказ о року важења лиценце 
(потврда о року важења лиценце 
издата од Инжењерске коmоре Србије 
из које се види да је лиценца важећа 
на дан подношења понуде). 

ДА НЕ 
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послове   

Друга обавезна докуmента која понуђач mора да достави: 

8. Образац   1 – Образац понуде ДА НЕ 

9. 

Образац 2 – Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада, заштити 
животне средине и неmа забрану обављања делатности која је на снази у 
вреmе подношења понуде за предmетну јавну набавку 

ДА НЕ 

10. 

Образац 3 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условиmа рада, 
заштити животне средине и неmа забрану обављања делатности која је на 
снази у вреmе подношења понуде за предmетну јавну набавку 

ДА НЕ 

11. Образац 4 – Трошкови припреmе понуде (није обавезан) ДА  НЕ 

12. Образац 5 – Изјава о независној понуди ДА НЕ 

13. Образац 6 – Структура цене са упутствоm како да се попуни ДА НЕ 

14. Образац 7 – Образац референт листе ДА НЕ 

15. Образац 8 – Технички капацитет ДА НЕ 

16. Образац 9 – Кадровски капацитет ДА НЕ 

17. Образац 10 – Изјава о обиласку локације ДА НЕ 

18. Предmер радова ДА  НЕ 

19.  Модел уговора ДА НЕ 

20. Списак приложених доказа (није обавезан) ДА НЕ 

21. 
Споразуm за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси 
група понуђача) 

ДА НЕ 

 

                   Датуm                                           МП                                    Овлашћено лице понуђача 

 

 

 

____________________                                                                  _____________________ 



200

202

200

198

24
0

24
2

24
0

24
2

IZ
G

LE
D

O
P

IS

ZIDARSKA MERAPROIZVODNA MERA

K
O

M
A

D
A

UKUPNO
DESNI

LEVI

 1

 1
Broj
oznaka
šema

E-CON-BAUCON-BAU

Preduzeće za projektovanje,
gradnju,
inženjering i usluge d.o.o.

Strana

ArchiCAD software version 8.1 licence number 8-5500849

43
2008

198/240 cm 200/242 cm

Drvena dvokrilna lučna spoljna vrata

Prizemlja Potkrovlja1

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-okov standardni za otvaranje oko vertikalne ose, srebrni metal
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
-sa mehanizmom za automatsko zatvaranje
-sa zaštitnim pojasem sa donje strane vrata od lima, visine 20cm

1



102

100

100

102

24
2

24
0

24
0

24
2

IZ
G

LE
D

O
P

IS

ZIDARSKA MERAPROIZVODNA MERA

K
O

M
A

D
A

UKUPNO
DESNI

LEVI

 2

 2
Broj
oznaka
šema

E-CON-BAUCON-BAU

Preduzeće za projektovanje,
gradnju,
inženjering i usluge d.o.o.

Strana

ArchiCAD software version 8.1 licence number 8-5500849

43
2008

100/240 cm 102/242 cm

Drvena jednokrilna lučna spoljna vrata

Prizemlja
1
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-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
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-otvaranje krila oko vertikalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-okov standardni za otvaranje oko vertikalne ose, srebrni metal
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
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-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-okov standardni za otvaranje oko vertikalne ose, srebrni metal
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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-otvaranje krila oko vertikalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
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-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-okov standardni za otvaranje oko vertikalne ose, srebrni metal
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
-sa mehanizmom za automatsko zatvaranje
-sa zaštitnim pojasem sa donje strane vrata od lima, visine 20cm
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100/150 cm 102/152 cm

Drvena jednokrilni lučni prozor

Prizemlja
2

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne i horizontalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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90/150 cm 92/152 cm

Drvena jednokrilni prozor

Prizemlja
2

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne i horizontalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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90/70 cm 92/72 cm

Drvena jednokrilni prozor

Prizemlja
3

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne i horizontalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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90/150 cm 92/152 cm

Drvena jednokrilni lučni prozor

Prizemlja

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne i horizontalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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320/80 cm 322/82 cm

Drveni fiksni prozor

Prizemlja 1

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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60/150 cm 62/152 cm

Drveni jednokrilni prozor

Prizemlja
1

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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80/60 cm 82/62 cm

Drveni jednokrilni prozor

Prizemlja
1

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta

1

2 2
Potkrovlja



102

100

102

15
0

15
2

15
0

15
2

100

IZ
G

LE
D

O
P

IS

ZIDARSKA MERAPROIZVODNA MERA

K
O

M
A

D
A

UKUPNO
DESNI

LEVI

 X

22
Broj
oznaka
šema

E-CON-BAUCON-BAU

Preduzeće za projektovanje,
gradnju,
inženjering i usluge d.o.o.

Strana

ArchiCAD software version 8.1 licence number 8-5500849

43
2008

100/150 cm 102/152 cm

Drvena jednokrilni prozor

Prizemlja
1

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko vertikalne i horizontalne ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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