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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке  број ЈН К 27/18 су радови –  Радови на санацији зграде МЗ „Макова
седмица“, 3 фаза

Шифра из ОРН: 45000000 – грађевински радови

Место извршења радова: Мајшански пут 362, 24000 Суботица

Број катастарске парцеле 18507/2
                         

2) Контакт

E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs
Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова

3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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II  ПРЕДМЕР РАДОВА 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

АДРЕСА   СУБОТИЦА, МАЈШАНСКИ ПУТ 362.
бр. кат парц. 18507/2
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАКОВА СЕДМИЦА

PREDMER GRAĐEVINSKIH RADOVA

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVRŠENJE SVIH RADOVA
  Kvalitet radova mora odgovarati projektu, odgovarajućim tehničkim propisima, SRPS standardima i normama u gradjevinarstvu. U slučaju nesklada
izmedju projekta i ponude merodovan je projekat. 
  Cena koju ponudi izvodjač za radove iz priloženih predmera mora biti kompletna, prodajna, kalkulisana tačno prema uslovima i opisima za svaku 
normativnu grupu, prema gradjevinskim normama, standardima i važećim tehničkim propisima.
Opšti uslovi za izvodjenje gradjevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine normativne grupe iz priloženih predmera, normativi i tehnički propisi 
obavezuju izvodjača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglašeno.
  Sve odredbe opštih tehničkih uslova smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije predmera predviđenih radova. Svi radovi se moraju izvesti 
prema opisu pojedinih stavki iz opisa radova kao i predmera. Jediničnom cenom svake pozicije obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje 
tako da cene moraju u ugovorenom obračunu biti konačne i to:

  Materijal
  Pod cenom materijala podrazumevati sve nabavke, cene glavnog, pomoćnog i tkz. veznog materijala, zajedno sa troškovima nabavke, cenom 
transporta, bez obzira na vrstu transporta, eventualnim uskladištenjima i čuvanjem na gradilištu od degradacije, i slično. U cenu uračunati i unutrašnji
transport na gradilištu i davanje potrebnih uzoraka za ispitivanje.

  Rad
  Glavna i pomoćna skela, bez obzira na tip ulaze u cenu ugovorenog posla. Skele se moraju postavljati na vreme da se ne ometa  normalan rad ostalih
radnika na gradilištu, odnosno ostale radove, a u cenu je uračunata i demontaža skele kao i odvoz sa gradilišta. U cenu je potrebno uračunati i 
eventualno potrebnu zaštitnu ogradu. Amortizacija skele i eventualne pomoćne konstrukcije se obračunava samo za vreme upotrebe. Oplata za 
betoniranje se uračunava u cenu izrade betonske konstrukcije sa svim pratećim aktivnostima.
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  Ostali troškovi i korekcioni faktori
  Na jedinične cene radne snage Izvođač radova zaračunava svoj faktor poslovanja koji se bazira na postojećim propisima i instrumentima kao i 
svojim specifičnim načinom privređivanja (porezi, takse, kamate, osiguranja, dorade, fondovi, osnovna sredstva, plate, prateće službe,...).
Pored pomenutog Izvođač radova mora jediničnom cenom obuhvatiti i sledeće  radove koji se posebno neće plaćati bilo kao troškovi bilo kao 
naknadni radovi:

 -sve higijenske i higijensko- tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika, zaštitu objekta (dela objekta)  i okoline.
 -troškovi rada mehanizacije, ako se koristi 
 -odvoz smeća i šuta nastalog u toku radova.
 -čuvanje izvedenog dela objekta, objekta uopšte sve do primopredaje Investitoru.
 -sva potrebna ispitivanja predviđenih materijala (cement, beton, armatura, čelik...)
 -ispitivanja u cilju dobijanja potrebnih saglasnosti.
 -eventualno "konzerviranje" izvedenih radova i dela objekta u slučaju nastanka ekstremnih okolnosti i više sile (prekid radova,...).
 -u toku izvođenja radova predvideti sve mere zaštite izvedenog objekta (dela objekta) kao i sve mere zaštite od atmosferskih uticaja i sl. sve do 
primopredaje objekta. 
 -Izvođač radova je u obavezi da predvidi i uračuna u jediničnu cenu eventualna povećanja troškove koji mogu nastati zbog specifičnijih uslova 
radova.
 -osiguranje objekta kod osiguravajućeg zavoda u toku izvođenja radova je također  obaveza Izvođača i to se podrazumeva kao faktor.

  Sve pomenute odredbe  važe za sve radove s time što Izvođač radova mora da predvidi i naknadu svih režijskih  troškova oko angažovanja ispomoći
kooperanata i ostalih učesnika u predviđenim radovima do primopredaje objekta. 

1. Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema odobrenim 
crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, tehničkim uslovima i detaljima, statičkom proračunu, kao i naknadnim detaljima 
projektanta, važećim Tehničkim propisima, SRPS-u i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije 
uslovljeno.  
2. Sve odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih opštih opisa su sastavni delovi ugovora sklopljenog između Investitora i Izvođača radova. 

3. Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuđenim cenama Izvođača. Ugovorene 
cene su prodajne cene Izvođača i one obuhvataju: sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, (ukoliko za pojedine pozacije Investitor sam 
ne nabavi materijal), spoljni i unutrašnji transport, skelu i oplatu za izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviđene ovim 
predmerom), vodu, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, režiju
Izvođača, društvene doprinose, sve državne i opštinske takse, zaradu Izvođača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje 
prodajne cene građevinskog proizvoda i sve izdatke koji proističu iz posebnih uslova rada koje predviđaju norme u građevinarstvu kao i uslove 
predviđene u prethodna dva stava. 
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4. Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj poziciji da se izvestan 
navedeni rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji. Takođe se neće priznavati nikakva naknada odnosno doplata na ugovorene cene na 
ime povećanja normiranih vrednosti iz Prosečnih normi u građevinarstvu.
5. Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema Prosečnim normama u građevinarstvu, što je obavezno i za Investitora i za Izvođača, 
ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna radova ne bude drugačije naznačeno.  
6. Isto tako obavezni su za Izvođača i svi opisi iz pomenutih normi, ukoliko se u opisu dotične pozicije rada ili u opštem opisu ne predviđa drugačije.
7. Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje Izvođača da sve takve radove u pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da 
li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden.
8. Kod svih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i kvalitetnog materijala koji moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima, 
standardima i opisima u pozicijama predračuna radova. Za svaki materijal koji se ugrađuje, Izvođač mora prethodno podneti nadzornom organu atest.
U spornim slučajevima u pogledu kvaliteta, uzorci će se dostavljati Instituciji za ispitivanje materijala, čiji su nalazi merodavni i za Investitora i za 
Izvođača. Ako Izvođač i pored negativnog nalaza Institucije za ispitivanje materijala ugrađuje i dalje nekvalitetan materijal, Investitor će narediti 
rušenje a sva materijalna šteta od naređenog rušenja pada na teret Izvođača. Izvođač nema prava reklamacije i prigovora na rešenje koje u tom smislu
donose Investitor ili građevinska inspekcija.
9. Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i propisanom kvalitetu, Izvođač je dužan da 
odmah ukloni sa gradilišta, a Investitor će obustaviti rad ukoliko Izvođač pokuša da ga upotrebi.
10. Kod svih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne, kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predviđeno u 
Prosečnim normama u građevinarstvu. Izvođač je dužan da na zahtev Investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog  radnika.
11. Pre početka svakog rada rukovodilac gradilišta je dužan da blagovremeno zatraži od predstavnika Investitora potrebno objašnjenje planova i 
obaveštenje za sve radove koji nisu dovoljno definisani projektom.  
12. Ako bi Izvođač ne konsultujući Investitora, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih izveo protivno dobijenom uputstvu preko građevinskog 
dnevnika, odnosno protivno predviđenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo opravdanje. U ovakvom slučaju Izvođač je 
dužan da bez obzira na količinu izvršenog posla, sve o svom trošku poruši i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predviđeno planovima, 
opisima i detaljima, izuzev ako ovakve izmene ne budu odobrene od Investitora.
13. Ako Izvođač neki posao bude izveo bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta, nema prava da zahteva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, 
bez predhodno dobijenog odobrenja ili naređenja predstavnika Investitora preko građevinskog dnevnika. 
14. Objekat i celo gradilište Izvođač mora održavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova pre predaje objekata, sve rupe od skela Izvođač je 
dužan da zatrpa, nabije i poravna i to sve solidno da se kasnije ne javljaju sleganja. Za  tehnički  pregled  i  primopredaju, izvođač  mora  ceo  objekat
i  gradilišnu  parcelu  da  očisti  od  šuta, viškova  materijala, svih  sredstava  rada  i  pomoćnih  objekata.
15. Svi prilazi objektu, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno čisti, kao i sva stolarija, bravarija, staklene površine i sve krovne 
površine.Kolovoz i trotoari, oštećeni izvođenjem radova ili transportom, takođe se moraju dovesti u ispravno stanje za tehnički pregled i 
primopredaju objekta. Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cenama. Eventualnu štetu, koju bi 
Izvođač u toku izvođenja radova učinio u krugu gradilišta ili na susednim zgradama, dužan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku.  
16. Posebno se skreće pažnja Izvođaču da je jedino on odgovoran za svu štetu koju bi naneo svojim nepažljivim i neodgovornim radom susednim 
postojećim objektima. 
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17. U slučaju konstruktivnih izmena, kao i u slučaju povećanja, smanjenja ili storniranja pojedinih radova iz predračuna nastale viškove ili manjkove 
Izvođač je obavezan da usvoji bez primedbi i oganičenja, kao i bez prava na odštetu. Bilo višak, bilo manjak, obračunavat će se po pogodbenim 
cenama.
18. U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cenu u predračunu, Izvođač je dužan da za iste dobije odobrenje od 
predstavnika Investitora, utvrdi za njih cenu i sve to uvede u građevinski dnevnik. Cena za ovakve radove određuje se na osnovu cenovnika svih 
materijala i radne snage, koji je Izvođač dužan da priloži uz ponudu.
19. Investitor ima pravo da za specijalne radove (novi materijali i drugo) zahteva od Izvođača pismenu garanciju da će izvedeni radovi biti trajni i 
kvalitetni.
20. Izvođač je dužan da uskladi rad podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni drugima ne bi nanosili štetu, a ukoliko bi 
do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete na teret krivca. U protivnom troškove za otklanjanje ovakvih šteta, snosiće sam 
Izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje bi nastale  zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i  vremenskog plana izvođenja pojedinih 
radova. Nadzorni organ ima pravo da zahteva od Izvođača da za nove materijale podnese na uvid uzorke na osnovu kojih će on (Nadzorni organ) 
izvršiti izbor. Nabavka ovih uzoraka ne plaća se posebno.
21. Pored svih privremenih objekata koji su Izvođaču potrebni za izvođenje radova, Izvođač je dužan da obezbedi prostoriju za kancalariju nadzornog
organa. Ovu prostoriju Izvođač za vreme gradnje objekta održava uredno uz potrebno osiguranje svetla, ogreva, čišćenja, kao i neophodnog 
kancelarijskog inventara.
22. Ukoliko je Izvođaču potrebno da zauzme radi organizacije gradilišta i usklađivanje materijala, pored parcele još i susedna zemljišta, Izvođač će za
ovo korišćenje pribaviti odobrenje od nadležnih organa, odnosno sopstvenika. Potrebni izdaci za ovo korišćenje padaju na teret Izvođača i ne mogu se
zaračunavati Investitoru.  
23. Izvođač je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu" (Službeni list 
Republike Srbije).
24. Izvođač je dužan da kod tehničkog pregleda, Investitoru preda sve potvrde koje su Zakonom i propisima predviđene (o postavljenju objekta na 
regulacionu liniju, priključcima na energetske izvore, vodovodnu i kanalizacionu mrežu itd.) Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju na 
teret Izvođača. Izvođač je dužan da po završenom poslu podnese Investitoru potvrdu da je platio utrošenu vodu, električnu energiju i ostale takse koje
terete Izvođača  za vreme izvođenja radova.
25. Građevinsku knjigu i građevinski dnevnik Izvođač će voditi na osnovu postojećih zakonskih  propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke, 
koje će predstavnik Investitora svakodnevno pregledati i overavati svojim potpisom na svakoj strani.
26. Sastavni deo ugovora su pored ovih opštih uslova takođe i posebni uslovi Investitora, postojeća tehnička i zakonska regulativa kao i kompletan 
elaborat tehničke dokumentacije.
27. Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno besprekorno po detaljima projektanta.
28. Do predaje objekta Investitoru Izvođač odgovara apsolutno za sve na njemu i u slučaju kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku sve dovesti u 
ispravno stanje.
29. Izvođač je dužan da na gradilištu postavi za sve vreme izgradnje visokokvalifikovanog i iskusnog stručnjaka koji će odgovarati za stručnu 
kontrolu i tačno izvršenje svih obaveza Izvođača. 
30. Za sve radove u predmeru gde je potrebna oplata i skela, Izvođač je dužan da iste dobavi i solidno izradi, što se zasebno ne plaća već  je 
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ukalkulisano u ponuđenu cenu odgovarajućeg rada. 
31. Sve potrebne otvore i žljebove u zidovima i tavanicama za sprovođenje instalacija i raznih uređaja dužan je Izvođač izraditi tačno prema 
detaljima i discpozicionim planovima, a posle polaganja cevi i žljebove zazidati, zamalterisati, pokriti gipskartonskim oblogama i finalno 
obraditi.Ovo se ne plaća posebno već je obuhvaćeno cenom odnosnih konstrukcija, zidanja, malterisanja i dr.. 

32. Sve obaveze u ovim opštim opisima Izvođač prihvata kao sastavni deo ugovora zaključenog sa Investitorom i obavezuje se da ih primi bez 
ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacije. 
33. Izvođač radova je dužan da za sav materijal i opremu pribavi odgovarajuće ateste o kvalitetu i da se pridržava projektantskih rešenja, važećih 
normativa, tehničkih propisa i standarda. Ukoliko Izvođač radova tokom izvođenja uoči tehničku ili inženjersku grešku u projektnoj dokumentaciji 
dužan je da, bez odlaganja, uputi projektanata na vrstu i karakter greške. Za eventualana odstupanja od datog projektnog rešenja Investitor i Izvođač 
su dužni da blagovremeno obaveste Projektanta.
34. Pre otpočinjanja izvođenja radova izabrani IZVOĐAČ radova je u obavezi da izradi Elaborat «Organizacija građenja konstrukcije objekta» koju 
će prezentovati STRUČNOM NADZORU.
35. Sve odredbe tehničkih uslova za izvođenje pozicija sastavni su deo pozicija predmera i predračuna radova glavnog projekta.
36. Svi radovi po ovom projektu moraju biti izvedeni u svemu prema važećim propisima (SRPS) i normativima (SRPS) kvalitetno, tehnički ispravno 
i u svemu prema tehničkoj dokumentaciji, a upotrebljeni materijal mora u svemu odgovarati standardima (SRPS).
37. Ukoliko u pojedinim pozicijama nije jasno definisana vrsta materijala u pogledu kvaliteta i sl. IZVOĐAČ je dužan ugrađivati isključivo 
prvoklasan materijal, uz obavezno pismeno odobrenje STRUČNOG NADZORA kroz građevinki dnevnik.
38. Sve pozicije radova, obuhvaćene predmerom i predračunom podrazumevaju potpuno završen rad uključujući pri tom i sve potrebne pripremne i 
završne radove i pomoćni materijal.
39. Jediničnom ocenom radova iz projekta treba da je obuhvaćeno i sledeće:
  a) Potpuno dovršenje radova navedenih u pozicijama, sa svim  nužnim  predradnjama, transportom, organizacijom izvođenja i svim ostalim radnim 
operacijama.
  b) Sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, montažom, dozvolom i sl.
40. Pre otpočinjanja glavnih radova potrebno je izvršiti primenu  organizacije gradilišta, usklađenu sa svim elementima i prema planiranoj  dinamici 
realizacije, vrsti i asortimanu građevinske i druge mehanizacije, strukturi radne snage dovoljnim rezervama  potrošnog i drugog materijala, 
obezbeđenim rezervnim  delovima i opremom za slučaj nepredviđenih tekućih kvarova i sl.
  U slučaju nesaglasnosti između pojedinih delova projekta, izvođjač je dužan zatražiti uputstvo od nadzornog organa. Pogrešno izveden rad 
neće se priznati.
  Projekat je razrađen do tog nivoa da je moguće da izvođač sa prosečnim iskustvom i prosečnim znanjem izvede objekat!
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A) DOGRADNJA SANITARNOG ČVORA:
  Radovi na rušenju pojedinih elemenata i delova objekta obavljati pažljivo i po logičnom redosledu. Prilikom rušenja stalno treba pratiti stabilnost
ostalog dela objekta.
  Cenom svih stavki obuhvatiti rušenje, iznošenje i odvoz šuta na udaljenost do 10km, i slaganje korisnog otpada na mesto koje odredi investitor.
  NAPOMENA: CENOM SVIH STAVKI OBUHVATITI MONTAŽU-DEMONTAŽU POTREBNE SKELE.

I)  RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez 

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om
1.  Pažljiva  demontaža  rešetke  prozora.
Demontiranu rešetku utovariti na kamion i
odvesti na deponiju koju odredi investitor.
Obraĉun po m2 rešetke.

m2 2,50

2.  Demontaža  okapnica  prozora  od
pocinkovanog  lima.  Opšivku  demontirati,
upakovati, utovariti u kamion i odvesti na
deponiju  koju  odredi  investitor.  Obraĉun
po ml opšivke.

m1 1,80

3.  Vađenje  drvene  stolarije.  Cenom
obuhvatiti  i  čišćenje  i  sortiranje  korisnog
otpada i odnošenje šuta na deponiju.
         stolarija veličine 2-4m2 kom 1,00

         stolarija veličine 1-2m2 kom 4,00

         stolarija veličine do 1m2 kom 3,00

4.  Rušenje  drvenih  nadvratnih  i
nadprozornih greda na južnoj fasadi.
  Cenom obuhvatiti i potrebno podupiranje
zida,  sortiranje  korisnog  otpada  i
odnošenje šuta na deponiju.
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m' 2,00

5. Probijanje otvora za nova vrata i prozora
u zidu od pune opeke.
  Cenom  obuhvatiti  obijanje  maltera,
čišćenje opeke, sortiranje korisnog otpada i
odnošenje šuta na deponiju.
         zid debljine 46cm m2 5,50

6.  Mestimično  obijanje  maltera  sa
unutrašnjih  zidova.  Oštećenost
malterisanja  ustanoviti  kuckanjem  i
vizuelno.
  Površinu prozora i vrata odbiti od ukupne
površine.  Cenom  obuhvatiti  i  odnošenje
šuta na deponiju.

m2 25,00

7. Mestimično obijanje maltera sa spoljnih
zidova. Oštećenost  malterisanja ustanoviti
kuckanjem i vizuelno.
  Bez obzira na kvalitet malterisanja malter
treba  obiti  u  visini  od  100cm  od  nivoa
finalnog poda naviše i u visini sokle.

m2 35,00

8. Rušenje jednovodne krovne konstrukcije
iznad  sanitarnog  čvora  po  sledećem
redosledu:
  Skidanje  crepa  i  letvisanja  i  skidanje
drvenih rogova.
  Cenom obuhvatiti  i  čišćenje elemenata,
vađenje eksera, sortiranje korisnog otpada i
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odnošenje šuta na deponiju.
m2 15,07

9.  Rušenje  pregradnih  zidova  debljine
16cm  u  sanitarnom  čvoru.  Zidovi  su  od
pune opeke, obostrano su malterisani a do
prosečne  visine  od  150cm  obloženi  su
fajans pločicama.
  Cenom  obuhvatiti  i  obijanje  maltera,
čišćenje opeke, sortiranje korisnog otpada i
odnošenje šuta na deponiju.

m2 7,71

10.  Razbijanje  plafonske  ploče  od
armiranog betona prosečne debljine 12cm.
Cenom  obuhvatiti  i  odnošenje  šuta  na
deponiju sa utovarom i istovarom.

m2 10,58

11. Rušenje fasadnih zidova debljine 30cm
oko sanitarnog čvora.  Zidovi  su  od  pune
opeke zidani u produžnom malteru.
  Zidovi sa unutrašnje strane su malterisani
a  do  prosečne  visine  od  150cm obloženi
fajans  pločicama.  Fasadna  strana  je
obložena stiroporom.
  Cenom  obuhvatiti  i  obijanje  maltera,
čišćenje  elemenata,  sortiranje  korisnog
otpada i odnošenje šuta na deponiju.

m2 17,05

12. Razbijanje podova u sanitarnom čvoru
od  nabijenog  betona  pretpostavljene
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debljine  10cm  obložen  keramičkim
pločicama. Paralelno treba razbiti i temelje
od betona ispod zidova.
  Cenom obuhvatiti  i  sortiranje  korisnog
otpada,  odnošenje  šuta  na  deponiju  i
zatrpavanje  rovova posle  rušenja  temelja.
Obračunava  se  po  m2  bruto  površine
sanitarnog čvora.

m2 10,92

13. Demontaža postojeće elektro instalacije
sve  do  razvodnog  ormana.  Cenom
obuhvatiti  i  sortiranje  korisnog  otpada  i
odnošenje šuta na deponiju.

pauš 1,00

14.  Demontaža  sanitarne  opreme,  sa
demontažom vodovoda  i  kanalizacije  sve
do  šahta  vodomera,  odnosno  do  septičke
jame.
  Cenom obuhvatiti  i  sortiranje  korisnog
otpada i odnošenje šuta na deponiju.

pauš 1,00

                 SVEGA:

  II)  ZEMLJANI I PRIPREMNI RADOVI

  Opsti tehnički uslovi

  Sve iskope za temelje i drugo izvršiti u svemu po izvedbenim planovima, detaljima, uputstvu nadzornog organa, a u skladu sa važećim tehničkim
propisima i SRPS. Iskop bez prisustva organskih materija potreban je za nasipanje. Po završenom iskopu tlo treba uvaljati statičkim nabijačem.
Odnošenje površinskog sloja i viška zemlje od iskopa na deponiju se posebno obračunava. Tampon od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka
bez organskih primesa i mulja.

  Iskop za temelje raditi sa pravilnim odsecanjem bočnih stranica i ravnim dnom, sa odvozom zemlje mašinskim putem na prosečnu udaljenost od
cca 20m ili ručno odbacivanje od ivice rova na min 100cm.
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  Iskopana zemlja bez prisustva organskih materija potreban je za nasipanje. Odnošenje površinskog sloja i viška zemlje od iskopa na deponiju se
posebno obračunava. Tampon od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka bez organskih primesa i mulja.
  Pri obračunu količina stvarno izvršenih radova sve iskope obračunavati po m3 samoniklog tla, a sve nasipe po m3 zbijenog materijala. Prilikom
iskopa preduzeti sve mere za obezbedjenje susednih objekata od oštećenja što se neće posebno plaćati.
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om
1.  Rasčiščavanje  terena  i  iskolčenje
dograđenog  dela  objekta  sa  izradom
nanosne  skele.  Obračunava  se  gabarit
proširen za 100cm.

m2 34,90

2.  Ručno  skidanje  površinskog  sloja
debljine  20cm.  Cenom  obuhvatiti  i
planiranje  terena  do  tačnosti  od  ±1cm  i
odnošenje  iskopane  zemlje  kolicama  na
udaljenosti  od  cca  10m.  Obračunava  se
gabarit temelja.

m2 24,70

3. Ručni iskop u zemljištu II kategorije za
trakaste temelje sa odbacivanjem od ivice
rova minimum 100cm.
  Obračunava  se  kubatura  rova  sa
vertikalnim ivicama. Dno rova planirati do
tačnosti od ±1cm.

m3 2,96

4. Razastiranje i nabijanje iskopanog peska
za  nasip  debljine  20cm  ispod  podova  u
novom sanitarnom čvoru.  Nabijanje vršiti
uz  kvašenje.  Obračun  po  m2  podne
površine.

m2 18,19
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5.  Nabavka  materijala,  transport,
razastiranje  i  nabijanje  tampona  debljine
5cm od prirodnog šljunka ispod trakastih
temelja i  podova sa  planiranjem površina
do tačnosti od  ±1cm. Obračun po m2.
         ispod trakastih temelja m2 4,56

         ispod podova u sanitarnom čvoru m2 21,22

6.  Odnošenje  površinskog  sloja  sa
gradilišta na deponiju udaljenu do 10km. U
ceni je i utovar i istovar.

m3 6,18
                                                                                                                                                     SVEGA:

  III) ZIDARSKI RADOVI
  Opsti tehnički uslovi
  Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove mora da odgovara tehničkim propisima i SRPS standardima. Zidanje mora biti čisto,
izvršeno u pravilnim horizontalnim redovima, sa propisanim vezama.

 Cement portland prema važećim propisima u originalnom pakovanju držati u suvoj prostoriji i premeštati ga u potrebnom vremenu. Kreč mora biti
dobro pečen, mastan, pravilno ugašen, s tim što se za zidanje može koristiti i hidratisani kreč. Pesak mora da bude dovoljno oštar, bez organskih
primesa, blata i mulja, a gde je potrebno i prosejan.
 Opeka mora da bude suv, dobro pečeni, bez kreča, jasnog zvuka pri udaru, pravilnog oblika i ivica. Jediničnim cenama obuhvatiti i montažu-
demontažu potrebne skele.
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om
1. Nabavka materijala, transport i ugradnja
horizontalne  hidroizolacije  ispod  novih
zidova  od  kondora  debljine  4mm  sa
varenim  preklopima.  Obračunava  se
površina zidova u osnovi.
            zidovi debljine 25cm m2 2,88
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            zidovi debljine 12cm m2 1,40

2.  Nabavka  materijala,  transport  i  izrada
horizontalne  hidroizolacije  podova  od
kondora debljine 3mm.
  Cenom  obuhvatiti  i  varenje  preklopa
širine 10cm i savijanje u vidu holkera duž
zidova i spoj sa hidroizolacijom zidova.
            sanitarni čvor m2 21,22

3.  Nabavka materijala, transport i  zidanje
zidova oko sanitarnog čvora debljine 25cm
od  pune  opeke  MO15  u  produžnom
malteru. Otvore i nadprozorne grede odbiti
od ukupne kubature.
  Na spojevima sa postojećim zidom obiti
malter  sa  postojećeg  zida,  zatim  ubušiti
ankere Ø12mm pod uglom u postojeći zid
na razmaku od 50cm, a drugi kraj ankera
saviti i zabetonirati.

m3 5,35

4.  Nabavka materijala, transport i  zidanje
pregradnih  zidova  debljine  12cm  u
sanitarnom čvoru od pune opeke MO15 u
produžnom  malteru.  Otvore  i  nadvratne
grede odbiti od ukupne površine.
  Na spojevima sa postojećim zidom obiti
malter  sa  postojećeg  zida,  zatim  ubušiti
ankere Ø12mm pod uglom u postojeći zid,
a drugi kraj ankera saviti i zabetonirati.

m2 18,80
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5.  Nabavka materijala, transport i  zidanje
kalkanskog  zida  debljine  12cm  iznad
sanitarnog čvora od pune opeke MO15 u
produžnom malteru.
  Cenom obuhvatiti i betoniranje završetka
zida  u  prosečnoj  debljini  od  10cm  od
armiranog  betona  MB20.  Prilikom
betoniranja ugraditi pakne od tvrdog drveta
za montažu limenog opšava.

m2 1,77

6.  Nabavka  materijala,  transport  i
malterisanje unutrašnjih zidnih površina u
sanitarnom  čvoru  produžnim  malterom.
Površinu  grubo  perdašiti  kao  podlogu  za
lepljenje keramičkih pločica.
  Zidne  površine  postojećeg  objekta
pregledati,  obijati  i  ponovo  malterisati
oštećene  površine,  a  zdrave  površine
pikovati i grubo perdašiti.
  Površine otvora do 3m2 se ne odbijaju od
ukupne  površine,  a  površinu  otvora  bez
uložine odbiti u celosti.

m2 99,97

7.  Nabavka  materijala,  transport  i  grubo
malterisanje  (izravnavanje)  zidova
sanitarnog  čvora  i  prostorija  za  prodaju
stočne hrane produžnom malterom debljine
do  1cm  kao  podloga  za  lepjenje
termoizolacije.
  Cenom obuhvatiti i montažu-demontažu
potrebne skele.
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m2 55,00

8.  Nabavka  materijala,  transport  i  izrada
rabicirane  cementne  košuljice  debljine
5cm.
  Površunu grubo perdašiti kao podlogu za
lepljenje keramičkih pločica.
sanitarni čvor m2 22,00

                                                                                                                                                      SVEGA:

  IV) BETONSKI RADOVI

  Opsti tehnički uslovi
  Svi betonski i arm. betonski radovi moraju se izvesti sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom u svemu prema postojećim propisima i
standardima.  Upotrebljeni  materijal  mora  da  odgovara  tehničkim propisima  i  Pravilniku  o  tehničkim normativima za  beton  i  armirani  beton
objavljenog februara-marta 1989 god.  Betoniranje će se vršiti betonom B-II. U sastav svake stavke obuhvaćeno je i betoniranje, izrada oplate sa
podupiračima i nega betona u različitim vremenskim uslovima, kao i ostavljanje šliceva za instalacije.

  Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i  prijem armature sa aspekta broja i prečnika
ugradjenih šipki. Za sigurnost oplate na deformisanje i rušenje odgovaraće izvodjač radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni
organ konstatuje u gradjevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi.

  U cenama svih stavki uračunati montažu-demontažu potrebne oplate i potrebne skele.
  Prilikom betoniranja obavezno ugraditi sve predviđene ankere i anker ploče. Posle ugradnje ankera obavezno izvršiti proveru a izveštaj upisati u
građevinski dnevnik.
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om
1.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje trakastih temelja ispod zidova
sanitarnog  čvora  od  nearmiranog  betona
MB20  prema  projektu  i  statičkom
proračunu.

m3 1,37

2.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje  temeljnih  zidova  od
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nearmiranog betona MB20.
  Temeljne zidove pri vrhu armirati u vidu
horizontalnih serklaža. Cenom obuhvatiti i
montažu-demontažu oplate (8m2/m3).

m3 2,00

3.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje  horizontalnih  serklaža  od
armiranog  betona  MB20  duž  glavnih
zidova sanitarnog čvora.
  Cenom obuhvatiti i montažu-demontažu
oplate  (prosečno  8m2/m3)  i  ubetoniranje
ankera  od  čeličnih  šipki  za  vezu  sa
krovnom konstrukcijom.

m3 0,57

4.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje nadvratnih greda dim 45/20cm
od armiranog betona MB20.
  Jediničnom cenom obuhvatiti i montažu-
demontažu  potrebne  oplate  sa
podupiračima  (10m2/m3)  i  zaziđivanje
otvora iznad grede.

m3 0,13

5.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje  nadvratnih  greda dim 25/20  i
12/20cm  od  armiranog  betona  MB20  u
sanitarnom čvoru.
  Jediničnom cenom obuhvatiti i montažu-
demontažu  potrebne  oplate  sa
podupiračima  i  montažu-demontažu
potrebne skele.
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        25/20cm - oplata 12m2/m3 m3 0,12

        12/20cm - oplata 22m2/m3 m3 0,14

6.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje  nadvratnih  i  nadprozornih
greda  greda  dim  25/20cm  od  armiranog
betona MB20 na južnoj fasadi.
  Jediničnom cenom obuhvatiti i montažu-
demontažu  potrebne  oplate  sa
podupiračima  i  montažu-demontažu
potrebne skele.
  Cenom takođe  obuhvatiti  i  zaziđivanje
otvora  iznad  greda  nastalih  prilikom
rušenja  zida.  Prosečna  visina  zidanja  je
20cm.
        25/20cm - oplata 12m2/m3 m3 0,28

7.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje  stubova  dim  25/25cm  iznad
sanitarnog čvora kao postolje za naleganje
krovne konstrukcije.
  Stubovi su od armiranog betona MB20.
Cenom  obuhvatiti  i  montažu-demontažu
oplate  (12m2/m3),  kao  i  ubetoniranje
ankera za vezu sa krovnom konstrukcijom.

m3 0,05

8.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje  podova  debljine  10cm  od
nearmiranog  betona  MB20  u  sanitarnom
čvoru.

m2 20,47
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9.  Nabavka,  krojenje,  savijanje  i  ručna
ugradnja  armature  u  svemu  prema
detaljima i statičkom proračunu.

kg 250,00

                                                                                                                                                  SVEGA:
  V)  TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI
  Zajednički opšti tehnički uslovi :
  Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove:
  Tesarske radove izvršiti prema projektu i datim detaljima sa pravilnim vezama drvenih elemenata. Drvena građa za konstrukciju mora biti suv i
zdrav prema postojećim tehničkim propisima. Jedinačnim cenama je obuhvaćen kompletan rad i materijal, i potrebna spojna sredstva. Jedinačnim
cenama je obuhvaćena montaža i demontaža potrebnih skela, kao i potrebno obezbeđenje za rad na visini.                    

Opis pozicije Jed.
mere

Količin
a

Jedinična cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om 

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

1.  Nabavka  materijala,  transport  i  izrada
nove  krovne  obloge  na  mestu  rušenja
jednovodnog krova iznad sanitarnog čvora.
Nagib postojećeg krova je 35⁰.
  Nova  krovna  obloga  je  falcovani  crep
preko jelovih letava dim 5/3cm. Tip crepa
usaglasiti sa postojećim.
  Cenom  obuhvatiti  i  nabavku  i
postavljanje paropropusne vodonepropusne
folije ispod letava. Obračunava se po m2
razvijene površine.

m2 4,96

.
2.  Nabavka,  transport  materijala  i
oblaganje  strehe  krova  iznad  sanitarnog
čvora  posle  rušenja  jednovodnog  krova.
Opšivanje  raditi  hoblovanim  daskama
debljine  2cm u svemu prema postojećem
opšavu.
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  Cenom obuhvatiti  i  nanošenje  lazurnog
premaza  u  tri  sloja  sa  svim  potrebnim
predradnjama.  Obračunava  se  po  m2
razvijene površine.

m2 1,55

3.  Nabavka  materijala,  transport  i  izrada
jednovodne krovne konstrukcije od jelove
rezane  građe  I  klase  iznad  novog
sanitarnog čvora. Nagib krova je 6⁰.
  U  ceni  je  izrada  kompletne  krovne
konstrukcije  sa  svim  potrebnin  spojnim
sredstvima  u  svemu  prema  statičkom
proračunu  i  crtežima.  Obračun  po  m2
površine horizontalne projekcije krova.

m2 26,36

.
4.  Nabavka,  transport  materijala  i
oblaganje  krovih  ravni  OSB  pločama
debljine  15mm.  Obračunava  se  po  m2
razvijene površine krovnih ravni.

m2 25,88

5.  Nabavka,  transport  materijala  i
oblaganje vidnih delova strehe hoblovanim
daskama na pero i žljeb debljine 2cm.
  Cenom obuhvatiti  i  nanošenje  lezurnog
premaza  u  tri  sloja  sa  svim  potrebnim
predradnjama.  Obračunava  se  po  m2
razvijene površine.

m2 2,94

                             
                                                                                                                                                          SVEGA:
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  VI) LIMARSKI RADOVI 

  Opsti tehnički uslovi
  Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove:

  Limarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, detaljima i važećim standardima. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala,
pomoćni alat i montažu-demontažu potrebne skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Cenom je obuhvaćena i  kompletna antikorozivna
zaštita, i sav potreban opšav.

Opis pozicije Jed.
mere

Količin
a

Jedinična cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om 

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

1.  Nabavka,  transport  i  pokrivanje
jednovodnog  krova  trapezastim  limom
TR45/250/0,6.  Boja  lima  po  izboru
investitora.  Sa  donje  strane  lim  je  sa
antikondenz  folijom  u  celoj  dužini.
Obračun po m2 razvijene površine.

m2 25,99

2.  Radionička izrada,  transport  i  montaža
horizontalnih  visećih  oluka  polukružnog
preseka  prečnika  14cm  od  pocinkovanog
lima  debljine  0,55mm  sa  padom  prema
vertikali od 0,5%.
  Oluci  su  filsirani  za  rogove  pomoću
držača  od  čeličnih  traka  dim  40/4mm.
Držači  su  farbani  emajl  lakom  sa  svim
potrebnim predradnjama.  Razvijena širina
oluka je 33cm.
        oluk na starom krovu m' 3,10

        oluk na novom krovu m' 5,65

3.  Radionička  izrada  i  montaža  olučnih
vertikala prečnika 12cm od pocinkovanog
lima debljine 0,55mm.
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  Oluci su filsirani za zidove obujmicama
od  čeličnih  traka  dim  40/4mm  na  svaka
2m. Obujmice su farbane emajl lakom sa
svim potrebnim predradnjama.

m' 3,15

4.  Nabavka,  transport  materijala  i
opšivanje nadzitka iznad sanitarnog čvora
pocinkovanim  limom  debljine  0,55mm.
Razvijena širina opšava je 50cm. Spojeve
izvesti u vidu ležećeg duplog falca.
  Opšav montirati za ubetonirane pakne od
tvrdog  drveta  pomoću  čeličnih  traka
40/3mm  na  razmaku  od  100cm.  Spoljna
ivica opšava je sa okapnicom, a unutrašnja
ivica je šarafljena za krovni pokrivač.

m' 4,20

5.  Nabavka,  transport  materijala  i
opšivanje  spoja  zida i  krovnog pokrivača
pocinkovanim  limom  debljine  0,55mm
iznad  sanitarnog  čvora.  Razvijena  širina
opšava je 33cm.
  Opšav  montirati  tiplama  u  zid  i
samoreznim šarafima za  krovni  pokrivač.
Spoj  opšava  i  zida  popuniti
trajnoelastičnim silikonskim kitom.

m' 4,20

6.  Nabavka,  radionička izrada, transport  i
ugradnja opšava na prozorskim klupicama
od  pocinkovanog  lima  debljine  0,55mm
razvijene širine 25cm.
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m' 3,82

                             
SVEGA:

  VII)  GRAĐEVINSKA STOLARIJA
  Opšti tehnički uslovi:
  Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove:
  Fasadnu stolariju raditi od šestokomornih PVC profila sa pojačanim termoprekidom. Okov ROTO, GU ili ekvivalentni kvalitet.

  Sva fasadna stolarija je zastakljena termoizolacionom staklom debljine 4+12+4mm koja se ugrađuje u okvir pomoću odgovarajućih gumenih
dihtunga. Staklo punjeno argonom, niskoemisiono Low E K=1,10.
  Prilikom ugradnje obavezna brtvila po celom obimu kao i ugradnja pokrivnih lajsni sa obe strane, i ugradnja odgovarajuće prozorske klupice ako u
opisu nije naznačeno drugačije. Sva krila su sa odgovarajućim gumenim dihtunzima po celom obimu.
  Krila prozora su fiksna ili otvarajuća, i to oko vertikalne ili horizontalne ose. Otvaranje oko horizontalne ose sa makazama za otklon od 30⁰.
  Unutrašnja vrata su od medijapana sa štokom od hrastovog masiva. Vrata su farbana poliuretanskom bojom sa svim potrebnim predradnjama. Sva
vrata su opremljena bravom, kvakom i potrebnim okovom.
  Stolarija se ugrađuje u građevinsku konstrukciju tiplovanjem u zid ili u ugrađene pakne preko veznih limova. Posle ugradnje stolarije zazor po
obodu ispuniti pur penom.
  Svim stavkama obuhvatiti  kompletnu izradu stolarije sa odgovarajućim okovom, obimnim i pokrivnim lajsnama i pripadajućim klupicom ako
drugačije nije naznačeno u opisu. U ceni je i staklo prema opisu, kao i ugradnja.
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om
1.  Radionička  izrada  i  ugradnja
jednostrukih  prozora  od  šestokomornih
PVC profila sa pojačanom termoprekidom.
Krila  otvarajuća  oko  horizontalne  i
vertikalne  ose.  Prozori  su  opremljeni
standarnom okovom.
  Prozori su zastakljeni termopan staklom
debljine  4+12+4mm,  niskoemisiono  Low
E K=1,10, punjene argonom.
  Prilikom  ugradnje  obavezna  brtvila,
gumeni dihtunzi i pokrivne lajsne po celom
obimu.  Prozori  su  opremljeni  venecijaner
roletnom.
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       prozor 180/139cm kom 1,00

       prozor 99/79cm kom 1,00

       prozor 79/79cm kom 1,00

2.  Radionička  izrada  i  ugradnja  ulaznih
vrata  od  šestokomornih  PVC  profila  sa
pojačanom  termoprekidom.  Vrata  su
zastakljena  termopan  staklom  debljine
4+12+4mm,  niskoemisiono  Low  E
K=1,10, punjene argonom.
  Vrata  su  opremljena  sigurnosnom
bravom.  Okov  standardni,  kvaka  i  šilt
dekorativna metalna prema šemi stolarije.
  Prilikom  ugradnje  obavezna  brtvila,
gumeni dihtunzi i pokrivne lajsne po celom
obimu. Ispred staklenih površina montirati
venecijaner roletne.
       ulazna vrata 90/205cm kom 1,00

3. Radionička izrada i ugradnja unutrašnjih
vrata. Štok od masivnog drveta širine 10-
15cm sa pomerljivim pokrivnim lajsnama,
ugrađen  preko  slepog  štoka.  Krila  su  od
medijapana.
  Vrata  su  opremljena  svim  potrebnim
okovom,  bravom  i  kvakom  u  svemu  po
izboru  investitora.  Vrata  su  farbana
poliuretanskom bojom sa svim potrebnim
predradnjama.
       vrata 90/205cm kom 1,00
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       vrata 80/205cm kom 2,00

       vrata 70/205cm kom 3,00

4.  Nabavka,  transport  i  ugradnja  držača
garderobe od inoxa na vratima toaleta  sa
unutrašnje strane.

kom 3,00

                             
 SVEGA:

  VIII)  GIPSARSKI RADOVI
  Zajednički opšti tehnički uslovi za gipsarske radove:
 Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove:
  Gipsarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu i važećim standardima. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i
montažu-demontažu potrebne skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
  Sav  potreban  materijal  mora  biti  dobrog  kvaliteta.  Podkonstrukcija  treba  da  je  metalna  sa  odgovarajućim  šarafima  i  veznim elementima.
Gipskartonske ploče treba da budu bez oštećenja, spojevi bandažirani i ispunjeni odgovarajućim materijalom.
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om
1.  Nabavka  materijala,  transport  i  izrada
spuštenog plafona u sanitarnom čvoru od
vlagootpornih  gipskartonskih  ploča
debljine  12,5mm  na  metalnoj
podkonstrukciji.
  Spojeve  ploča  popunjavati,  bandažirati
trakom  i  gletovati  masom  za  popunu
spojeva.  Po  obodu  prostorije  ugraditi
ukrasnu lajsnu. Obračun po m2.
        površina prostorije m2 19,67

        lajsna po obodu prostorija m' 44,70
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2.  Nabavka,  transport  materijala  i  izrada
pregradnih  zidova  debljine  10cm  od
gipskartonskih  ploča  na  čeličnoj
podkonstrukciji.  Podkonstrukcija  je  od
profila  CWUW-75,  a  zidna  obloga  je  od
gipskartonskih  ploča  debljine  12,5mm  sa
obe strane.
  Između  ploča  je  termoizolacija  od
samonoseće  kamene  vune  debljine  5cm
između dva sloja PE folije.
  Spojevi ploča se popunjavaju, bandažiraju
trakom i gletuju odgovarajućom masom za
ispunu  spojeva.  Površinu  otvora  bez
uložine odbiti od ukupne površine.
        paravan ispred sanitarnog čvora m2 7,15

3. Nabavka materijala, transport i ugradnja
maske instalacionih blokova iza WC šolja
sa  dva  sloja  vlagootporne  gipskartonske
ploče  debljine  2x12,5mm  na  metalnoj
podkonstrukciji.  Površina  instalacionog
bloka  je  120cm,  debljina  20cm.
Obračunava se po m2 razvijene površine.

m2 4,40

                            
 SVEGA:

  IX) KERAMIČARSKI RADOVI 
  Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove:
  Radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, detaljima i važećim standardima. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni
alat  i  montažu-demontažu  potrebne  skele,  kao  i  ostale  troškove  i  zaradu  preduzeća.  Cenama  treba  obuhvatiti  i  ugradnju  opšavnih  lajsni  na
prelomima i krajevima.
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18                                                                                                 

27/86



1. Nabavka materijala, transport i lepljenje
granitne  keramike  na  pripremljenu
cementnu košuljicu u predprostoru i u sali.
Keramika otporna na klizanje.
  Ton i dizajn po izboru investitora. Fuge
popuniti trajno elastičnim fugamolom.
  Popločavanje u sali raditi sa dilatacijama,
i  to  u  sredini  sale  po  celoj  dužini,  a
poprečne  na  razmaku  od  cca  450cm  u
zavisnosti od dimenzija pločica.
  Cenom obuhvatiti i izradu holkera visine
10cm gde su zidovi molovani. Duž holkera
ugraditi alumunijumsku završnu lajsnu.
        podna površina m2 159,28

        dužina holkera m' 59,22

2. Nabavka materijala, transport i lepljenje
podnih keramičkih pločica na pripremljenu
cementnu košuljicu u sanitarnom čvoru.
  Ton i dizajn po izboru investitora. Fuge
popuniti trajno elastičnim fugamolom.
  Cenom obuhvatiti i izradu holkera visine
10cm gde su zidovi molovani. Duž holkera
ugraditi alumunijumsku završnu lajsnu.
        podna površina m2 20,47

        dužina holkera m' 10,00

3. Nabavka materijala, transport i lepljenje
zidnih  keramičkih  pločica.  Ton  i  dizajn
pločica  po  izboru  investitora.  Na
prelomima ugraditi aluminijumsku ukrasnu
lajsnu. Površinu otvora bez uložina odbiti
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od ukupne površine.
        sanitarni čvor m2 93,92

SVEGA:

  X)  IZOLATERSKI RADOVI
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om

1. Nabavka materijala, transport i ugradnja
termoizolacije  fasadnih  zidnih  površina
falcovanim stiroporom (20gr/dm3) debljine
10cm.  Fiksiranje  za  zid  lepljenjem  i
mehaničko  fiksiranje  plastičnim  tiplama
(min 6kom/m2).
  Posle  montaže  termoizolacije  fasadu
prekriti  demit  malterom  preko  plastične
mrežice. Na prelomima i po obodu otvora
ugraditi  aluminijumske  ugaone  vinkle.
Cenom  obuhvatiti  i  nabavku  i  montažu
limenog opšava pri dnu zida.
  Površinu  otvora  odbiti  od  ukupne
površine,  a  obradu  uložine  obračunati
posebno.  Cenom  obuhvatiti  i  montažu-
demontažu potrebne skele.

m2 55,00

2. Nabavka materijala, transport i ugradnja
termoizolacije  uložine  dubine  12cm  oko
otvora  falcovanim stiroporom (20gr/dm3)
debljine 3cm. Fiksiranje za zid lepljenjem i
mehaničko fiksiranje plastičnim tiplama.
  Posle  montaže  termoizolacije  uložinu
prekriti  demit  malterom  preko  plastične
mrežice.  Po  obodu  otvora  ugraditi
aluminijumske  ugaone  vinkle.  Cenom
obuhvatiti  i  montažu-demontažu  potrebne
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skele.
m' 16,00

3. Nabavka materijala, transport i ugradnja
termoizolacije  u  tavanskom  prostoru  od
mineralne vune (100kg/m3) debljine 15cm.
Ispod mineralne vune postaviti PE foliju.
        iznad sanitarnog čvora m2 25,00

4. Nabavka materijala, transport i ugradnja
termoizolacije  podova  od  stirodura
debljine 5cm između dva sloja PE folije.
        sanitarni čvor m2 20,47

                      
SVEGA:

  XI)  MOLERSKI RADOVI
  Sav potreban materijal za spravljanje raznih boja, premaza i smesa, mora biti dobrog kvaliteta u svemu po SRPS standardima i dr. Obojene
površine se ne smeju otirati, ljuštiti i ne smeju se poznavati tragovi četke. Ton mora biti ujednačen. U ceni je i montaža-demontaža potrebne skele.
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om

1.  Nabavka  materijala,  gletovanje  i
molovanje  plafonskih  površina  od
gipskartonskih ploča disperzivnim bojama
sa svim potrebnim predradnjama.  Ton po
izboru  investitora.  Obračunava  se  po  m2
razvijene površine plafona.
        sanitarni čvor m2 19,67

2.  Nabavka  materijala,  gletovanje  i
molovanje  zidnih  površina  disperzivnim
bojama sa  svim potrebnim predradnjama.
Ton po izboru investitora.
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  Površine otvora do 3m2 se ne odbijaju od
ukupne  površine,  a  površine  otvora  bez
uložina se odbijaju u celosti bez ubzira na
veličinu.
        ispred sanitarnog čvora m2 15,00

        paravan m2 14,30

3.  Obrada  fasadnih  površina  zaglađenim
silikonskim plemenitim malterom sa svim
potrebnim  predradnjama.  Ton  po  izboru
investitora. Površine otvora do 3m2 se ne
odbijaju od ukupne površine.
        vidne fasadne površine m2 53,00

        površina sokle m2 6,80

                             
SVEGA:

  XII)  OSTALI RADOVI
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om
1. Nabavka materijala, transport i ugradnja
aluminijumske  razdelne  "T"  lajsne  na
spoju parketa i podnih keramičkih pločica.

m' 1,00

Bojenje  radijatora,  bojom  za  metal.  Pre
bojenja  sa  metala  skinuti  koroziju
hemijskim i  fiziĉkim sredstvima,  a  zatim
sve površine brusiti i oĉistiti. Na radijatore
naneti impregnaciju i osnovnu boju a zatim
bojiti dva puta bojom za metal. Obraĉun po
m2 obojenih radijatora.
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Radijatori m2 8,00
Cevi radijatora m' 30,00

Nabavka  i  montaža  ventila  radijatora.
Obračun po komadu.

kom 20,00

2.  Radovi  koji  se  odnose  na  saniranje
raznih  oštećenja  prilikom rušenja  koji  su
pre  početka  radova  nisu  bili  uočljivi.
Obračunava  se  naknadno,  a  iznos
predviđen ovom stavkom je pretpostavljen
- 2% od investicione vrednosti.

pauš 1,00

                             
SVEGA:

  XIII)  VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNI UREĐAJI
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om
1. Iskop rova za polaganje kanalizacionih 
cevi. Obračun po m3

m3 15,00

2. Pesak oko cevi. Nabavka, transport i 
ugradnja srednjezrnog peska u rov. 
Obračun po m3

m3 4,50

3. Nabavka i montaža plastičnih cevi za 
vodovod, na radni pritisak do 10 bara. Cevi
su predviđene za instalaciju vodovodne 
mreže tople i hladne sanitarne pitke vode.  
Cenom treba obuhvatiti osim pravih cevi i 
fazonske komade, spojni i zaptivni 
materijal, kao i izradu zidnih šliceva i 
probijanje konstrukcije. Posle završene 
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montaže ispitati mrežu, i izvršiti 
dezinfekciju vode. Obračun po m1
DN 15 m1 20,00

DN 20 m1 15,00

DN 25 m1 10,00

4. Nabavka i montaža propusnog ventila.  
Obračun po komadu ventila.
DN 20 kom 3,00

Ugaoni ventil sa produživačem MS

DN 15 kom 15,00

5. Nabavka i montaža kanalizacionih cevi 
od tvrdog PVC-a sa potrebnim fazonskim 
komadima, revizijama, obujmicama ili 
konzolama. Obračun po m1
DN 160 m1 10,00

DN 110 m1 15,00

DN 50 m1 20,00

6. Nabavka i montaža komplet 
umivaonika, od keramike. Umivaonik 
povezati sa odvodom hromiranim sifonom 
prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. 
Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. 
Umivaonik, baterije i sifon komp

l
5,00
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7. Nabavka i montaža komplet WC šolje i 
pisoara. Spoj WC šolje i pisoara sa 
kanalizacionom mrežom uraditi da bude 
dihtovan 100%. Šolju preko gumenih 
podmetača pričvrstiti mesinganim 
šrafovima. Vodokotlić postaviti sa 
potezačem. Sa vodovodnom mrežom 
povezati preko hromiranog ventila i 
kvalitetnog creva. a šoljom sa cevi i 
gumenom manžetnom. U cenu dati i 
nabavku vodokotlića i ostale pomoćne 
elemente i kompletnu montažu.
WC šolja sa vodokotlićem i ostalim 
pomoćnim elementima

komp
l

3,00

Pisoar komplet sa pomoćnim elementima komp
l

2,00

Montaža električnog bojlera EB-10 lit sa 
pomoćnim materijalom. 

kom 3,00

Izrada priključka na postojećih izvoda DN 
63 sa adekvatnom ogrlicom. 

pauš 1,00

                             
SVEGA:

                                                             REKAPITULACIJA- DOGRAĐENI DEO:

                                                            I)  RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
                                                           II)  ZEMLJANI I PRIPREMNI RADOVI
                                                          III)  ZIDARSKI RADOVI
                                                         IV)  BETONSKI RADOVI
                                                          V)  TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI
                                                         VI)  LIMARSKI RADOVI
                                                        VII)  GRAĐEVINSKA STOLARIJA
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                                                       VIII)  GIPSARSKI RADOVI
                                                         IX)  KERAMIČARSKI RADOVI
                                                          X)  IZOLATERSKI RADOVI
                                                        XI)  MOLERSKI RADOVI
                                                     XII)  OSTALI RADOVI
                                                    XIII) VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNI UREĐAJI

     
 SVEGA:

B) FASADA POSTOJEĆEG OBJEKTA:

Opis pozicije Jed.
mere

Količin
a

Jedinična cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om 

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

1.  Pažljiva  demontaža  rešetke  prozora  i
vrata. Demontiranu rešetku prozora i vrata
utovariti  na kamion i  odvesti  na deponiju
koju  odredi  investitor.  Obraĉun  po  m2
rešetke.

m2 3,00

2. Obijanje maltera sa spoljnih zidova. 

     Po obijanju maltera klamfama oĉistiti
spojnice  do  dubine  2  cm,  a  površinu
fasadnih  zidova  opeka  oĉistiti  ĉeliĉnim
ĉetkama  i  oprati  vodom.  Šut  prikupiti,
izneti,  utovariti  na  kamion  i  odvesti  na
gradsku deponiju.
  Obračunava se stvarna obijena površina.
Cenom  obuhvatiti  i  odnošenje  šuta  na
deponiju.

m2 40,00

3.  Nabavka  materijala,  transport  i
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malterisanje  spoljnih  zidnih  površina
produžnim malterom u dva sloja.
Cenom  obuhvatiti  i  montažu-demontažu
potrebne skele.
  Površine otvora do 3m2 se ne odbijaju od
ukupne površine.

m2 51,00

4.  Nabavka  materijala,  transport
malterisanje  sokle  visine  40cm
paropropusnom  malterom  Hidroment  u
debljini ostalog malterisanja.

m2 9,00

5.  Radionička izrada,  transport  i  montaža
horizontalnih  visećih  oluka  polukružnog
preseka  prečnika  14cm  od  pocinkovanog
lima  debljine  0,55mm  sa  padom  prema
vertikali od 0,5%.
  Oluci  su  filsirani  za  rogove  pomoću
držača  od  čeličnih  traka  dim  40/4mm.
Držači  su  farbani  emajl  lakom  sa  svim
potrebnim predradnjama.  Razvijena širina
oluka je 33cm.

m' 32,00

6.  Radionička  izrada  i  montaža  olučnih
vertikala prečnika 12cm od pocinkovanog
lima debljine 0,55mm.
  Oluci su filsirani za zidove obujmicama
od  čeličnih  traka  dim  40/4mm  na  svaka
2m. Obujmice su farbane emajl lakom sa
svim potrebnim predradnjama.

m' 8,00
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7. Izrada i montaža tipskih snegobrana od  
pocinkovanog lima d=0.55 mm. Obraĉun 
po m l snegobrana.

m' 32,00

8. Bojenje fasade i sokle  bojom sa 
karakteristikama  baze silikona, otporne na 
abraziju i klimatske promene i UV zrake, 
paropropusnom, nepromočivom, sa 
dodatkom mikrofibera, samoperive. 
Premazi moraju biti otporni na baze i 
saponifikacije, minimalnog upijana vlage i 
podignute otpornosti na razvoj algi i 
gljivica. Naneti u dva sloja. Ton po izboru 
investitora. Površine otvora do 3m2 se ne 
odbijaju od ukupne površine.                       
Obračun po m²
        fasadne površine m2 51,00

        površina sokle m2 9,00

9.  Skidanje  postojeće  boje  sa  strehe.
Postojeće slojeve boje skinuti adekvatnim
hemijskim  sredstvima,  špahtlama  i
odgovarajućim  alatkama.  Postupak
ponavljati dok se ne skinu svi slojevi boje i
ne  dođe  do  zdravog  i  čistog  drveta.
Obračun po m2  

m2 40,00

10.Bojenje postojeće strehe sa koje je boja
skinuta i nove strehe lazurnim premazom i
sa prethodnim podlogiranjem. Pre bojenja
drvo očistiti, a zatim naneti podlogu. Bojiti
dva puta sa razmakom za sušenje od 24h.
Obračun po m2  

m2 40,00
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SVEGA:

C) TERASA:
Opis pozicije Jed.

mere
Količin

a
Jedinična cena bez

PDV-a
Jedinična cena sa

PDV-om 
Ukupna cena bez

PDV-a
Ukupna cena sa

PDV-om

1. Rušenje staze i platoa od betona zajedno
sa skidanjem podloge. Rušenje staze i 
platoa izvesti na mestu buduće staze i na 
mestu temelja predviđene terase. Šut 
prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. Odvoz šuta ulazi u cenu.
Obračun po m2 staze.

m2 86,00

2. Ručni iskop u zemljištu II kategorije za
temelje ulaznih stepeništa sa odbacivanjem
od ivice rova min. 100cm.
  Obračunava  se  kubatura  rova  sa
vertikalnim ivicama. Dno rova planirati do
tačnosti od ±1cm.

m3 5,80
3. Razastiranje i  nabijanje peska za nasip
debljine  20cm  ispod  podne  ploče  terase.
Nabijanje  vršiti  uz  kvašenje.  Obračun po
m2 podne površine.

m2 63,00

4.  Nabavka  materijala,  transport,
razastiranje  i  nabijanje  tampona  debljine
5cm od prirodnog šljunka ispod trakastih
temelja i  podova sa  planiranjem površina
do tačnosti od  ±1cm. Obračun po m2.
         ispod trakastih temelja m2 7,00
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         ispod podova terase m2 63,00

5.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje  ulaznih  stepeništa  i  terase  od
armiranog betona MB20.
  Jediničnom cenom obuhvatiti i montažu-
demontažu  potrebne  oplate  po  obodu
stepeništa.
        površina stepeništa i terase m2 70,00

        temelj prvog stepenika m3 5,80

6.  Nabavka  materijala,  transport  i
betoniranje  zaštitnog  trotoara  od
nearmiranog  betona  MB20  debljine  8cm
oko objekta.
  Jediničnom  cenom  obuhvatiti  i  izradu
tampona od šljunka ispod betona debljine
5cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti,
kao i montažu-demontažu potrebne oplate
po obodu.
   Trotoar je izdeljen dilatacionim fugama
na svaka 2m. Trotoar je sa padom od 1%
prema dvorištu.
   Površina trotoara je finalno perdašena i
šarana  nazubljenom gleterom uz  dogovor
sa investitorom.
        trotoar m2 28,00

        prilazna staza m2 12,00

SVEGA:
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                                                   Z B I R N A   R E K A P I T U L A C I J A:

                                                 A) DOGRADNJA SANITARNOG ČVORA:

                                                  B) FASADA POSTOJEĆEG OBJEKTA:

                                                  C) TERASA:

SVEGA

 
 PREDMER RADOVA ELEKTRO INSTALACIJA

Opis pozicije
Jed.
mere Količina

Jedinična cena bez PDV-
a

Jedinična cena sa
PDV-om 

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

 ELEKTRIČNA  INSTALACIJA
RASVETE I PRIKLJUČNICA     

 OPŠTE:  Pozicije  obuhvataju
isporuku,  transport,  skladištenje  na
gradilištu,  polaganje  kablova  na
unapred  pripremljene  kablovske
police, izradu kablovskih završetaka
i  povezivanje,  ispitivanje,  puštanje
pod  napon  i  garantni  rok  prema
Ugovoru sa Investitorom     

1.  Isporuka  i  montaža  PVC
bezhalogenih  PKL  kanalica  sa
poklopcem:     

  PVC  PKL 40x25mm,  25x25mm;
Obračun se vrši po dužnom metru; m 15   

      
2. Isporuka  materijala  i  izrada

priključnog  mesta  rasvete,
m 80   
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kablovima  tipa  N2XH-J
3x1,5mm2.  Kablovi  se  polažu  po
zidu  ispod  maltera,  delom  u  PNK
kanalicama  i  delom  u  instalacione
cevi u spuštenom plafonu. Komplet
rad i  materijal.  Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši
prema  stvarno  izvedenim
količinama.

      
3. Isporuka  materijala  i  izrada

priključka  za  monofazne  šuko
priključnice  i  bojlere   kablovima
tipa  N2XH-J  3x2,5mm2.
Provodnici se polažu delom po zidu
ispod  maltera,  delom  u  PNK
kanalicama.  Prosečna  dužina  kabla
je  10m.  Komplet  rad  i  materijal.
Obračun  se  vrši  po  kompletu.
Konačan  obračun  se  vrši  prema
stvarno izvedenim količinama. m 40   

 
 

    
4. Isporuka  materijala  i  izrada

priključka  za  trofazne  šuko
priključnice,  čilera  i  termičkih
potrošača  kablovima tipa  N2XH-J
5x2,5mm2.  Provodnici  se  polažu
delom po zidu ispod maltera, delom
u PNK kanalicama. Prosečna dužina
kabla  je  10m.  Komplet  rad  i
materijal.  Obračun  se  vrši  po
kompletu. Konačan obračun se vrši
prema  stvarno  izvedenim
količinama. m 40   
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5. Svetiljka označena sa S2 

    
 Nadgradna   LED   svetiljka   za

montažu  u  sanitarne  čvorove  i
hodnik. Svetiljka je u zaštiti IP65.     

 Svetiljka je slična tipu:
   

 LED ETEA DF 1080 lm 15W 840 
FO IP65 white kom 9   

  
   

6. Svetiljka označena sa S7 kom 40   
 Antipanične  LED  svetiljke  za

montažu  na  zid  iznad  vrata,  i  u
pravcu kretanja na  plafon.     

 Režim  rada  svetiljke  je  trajno
uključenje.     

 Kućište  svetiljke  je  od  plasike  a
difuzor  od  transparentnog
samogasivog  polikarbonata.  U
svetiljku su ugrađene NiCd baterije
za 1 sat rada po nestanku napona.     

 Svetiljka je slična tipu:
    

 

Astro Guida IP42 v standard za 
montažu na zid i plafon kom 14   

     
7. Monofazna šuko priključnica 16A, 

250V - OG, PVC IP54. kom 44   
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8. prekidači  za ugradnju u modularnu 
kutiju u zid, 2M/2, komplet kutija, 
nosač,  2 - obična prekidača,  maska

kom.
34   

UKUPNO  :

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

GRAĐEVINSKI RADOVI

ELEKTRO RADOVI

UKUPNO
  

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке  понуђач мора да докаже да  испуњава  обавезне услове за
учешће,  дефинисане  чл.  75.  ЗЈН,  а  испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

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

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

2.

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

П  р  авна лица:   1)  Извод из  казнене евиденције,  односно
уверење основног  суда  на  чијем  подручју  се  налази
седиште  домаћег  правног  лица, односно  седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне
средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,
кривично  дело  преваре.  Напомена:  Уколико  уверење
Основног суда не обухвата  податке из казнене евиденције
за  кривична  дела  која  су  у  надлежности  редовног
кривичног  одељења  Вишег  суда,  потребно  је  поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно  седиште  представништва  или  огранка  страног
правног  лица,  којом  се  потврђује  да  правно  лице  није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично
дело  примања  мита;  2)  Извод  из  казнене  евиденције
Посебног  одељења за  организовани  криминал  Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано  за  неко  од  кривичних  дела  организованог
криминала;  3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да  законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања
мита,  кривично  дело преваре и  неко  од кривичних  дела
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организованог криминала (захтев се може поднети према
месту  рођења  или  према  месту  пребивалишта  законског
заступника).  Уколико  понуђач  има  више  законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
П  редузетници  и  физичка  лица  :   Извод  из  казнене
евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске
управе МУП-а,  којим се  потврђује  да  није  осуђиван  за
неко  од  кривичних  дела  као члан  организоване
криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела
против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).

Докази не  могу бити  старији  од  два  месеца  пре
отварања понуда.

3.

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

Уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  да  је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе  локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по
основу  изворних  локалних  јавних  прихода  или  потврду
надлежног  органа  да  се  понуђач  налази  у  поступку
приватизације. 

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  условима  рада,
заштити  животне  средине,  као  и  да
нема  забрану  обављања  делатности
која  је  на  снази  у  време  подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 2
у поглављу V ове конкурсне документације.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који  учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити  додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
1.1.1. Референтна листа (Образац 7) 

1.1.2. Потврде  о  извршеним  радовима
(Образац 8) овереним од стране наручиоца, 

1.1.3. Фотокопије уговора

1.1.4.  Фотокопија  прве  стране  окончане
ситуације  и  стране  на  којој  се  види
рекапитулација свих радова.

1.1. Да је понуђач у периоду од 01.01.2015.
године до дана подношења понуда извршио
најмање  2  посла  на  извођењу  радова
санације, адаптације или реконструкције на
стамбено  пословним  објектима  или
објектима културних добара.  

1.2. Да понуђач поседује 
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 50001

1.2. Фотокопије сертификата

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
2.1.1.  фотокопија  пописне  листе  или
књиговодствене картице или књиге основних
средстава  за  опрему  која  је  у  власништву
понуђача или уговор о закупу или лизингу, за
опрему  коју  користи  по  онову  закупа  или
лизинга,

2.1.2.  фотокопија  очитане  саобраћајне
дозволе за моторна возила   и 

2.1.3.     фотокопија полисе осигурања

2.1. Поседовање минимално следеће 
опреме:

• 1 камион кипер минималне носивости 10т

• 2 доставна возила минималне носивости
1,5т.

• цевна  или  портална  (рамовска)  скела
минимум 200 м²

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
3.1.1.   Фотокопија  М  обрасца  Фонда

ПИО (пријаве на осигурање), за лица која су
у  радном  односу код  Понуђача  или
Фотокопија  уговора  о  радном  ангажовању,
уколико је лице ангажовано код понуђача по
другом основу Закона о раду

3.1.2.   Копија лиценце и 
3.1.3. Одговарајући  доказ  о  року

важења  лиценце  (потврда  о  року  важења
лиценце  издата  од  Инжењерске  коморе
Србије из које се види да је лиценца важећа
на дан подношења понуде).

3.1. Довољним кадровским капацитетом се
сматра да понуђач има у радном односу или
ангажовано  другим  Уговором  у  складу  са
Законом о раду, најмање:
-  1  (један)  дипломирани  грађевински
инжењер са важећом лиценцом 410
-  1  (један)  дипломирани електро инжењер
са важећом лиценцом 450
-  3  лица  распоређена  на  молерско
фарбарским пословима
-  2  лица  распоређена  на  пословима
инсталација водовода и канализације
- 1 лице распоређено на пословима електро
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инсталација
-  2  лица  распоређена  на  подополагачким
пословима
-  2  лица  распоређена  на  зидарским
пословима

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних
у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3., у складу са чл. 77. ст.
4. ЗЈН, понуђач доказује  достављањем наведених ДОКАЗА у табеларном приказу, а под
редним  бројем  4.  достављањем ИЗЈАВЕ (Образац  2 у  поглављу V ове  конкурсне
документације).

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1., 2. и 3., у складу са чл. 77. ст.
4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем наведених ДОКАЗА у табеларном приказу.   

1) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.
У том случају  ИЗЈАВА  (чл.  75. ст. 2. ЗЈН,  Образац 3 у  поглављу V ове конкурсне
документације), мора  бити  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  подизвођача  и
оверена печатом.

2) Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75.  став 1.  тач.  1),  2) и 4)  ЗЈН.  И у том случају
ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН,  Образац 2 у  поглављу V ове конкурсне документације),
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом. 

3) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.  ст. 1.  тач.  1), 2)  и 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског  документа  у  писаном  облику,  у  складу  са  законом којим  се  уређује
електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо  доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и  материјалном
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одговорношћу  оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним  бележником  или
другим надлежним органом те државе.

Ако  понуђач  има  седиште  у  другој  држави,  наручилац  може  да  провери  да  ли  су
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од  стране
надлежних органа те државе.
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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 критеријума 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:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о  додели уговора,  наручилац ће  уговор доделити  понуђачу који  буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају  једнаку  најнижу  понуђену  цену и  исти  рок  важења  понуде. Извлачење  путем  жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити
записник извлачења путем 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 условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
за предметну јавну набавку

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

 Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде
 Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди
 Образац број 6 – Структура цене са упуством како да се попуни
 Образац број 7 – Референтна листа
 Образац број 8 – Потврда о раније извршеним уговорима
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ЈН К 27/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови –
Радови на санацији објекта МЗ „Макова седмица“, 3 фаза, ЈН К 27/18

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуђач  је  уписан  у  Регистар  понуђача
АПР

ДА НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико  се  понуда  подноси са  подизвођачем,  односно податке о  свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач:
Подизвођач  уписан  у  регистар  понуђача
АПР

ДА НЕ

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач:
Подизвођач  уписан  у  регистар  понуђача
АПР

ДА НЕ

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду
са  подизвођачем,  а  уколико  има  већи  број  подизвођача  од  места  предвиђених  у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког подизвођача.

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  сваког  понуђача  који  је  учесник  у
заједничкој понуди.

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18
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5) РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ „МАКОВА СЕДМИЦА“, 3 ФАЗА

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
- Плаћање се врши вирмански, у року 45 дана од дана

пријема  исправне  привремене  ситуације,  односно  окончане
ситуације  потписане од стране одговорног Извођача радова и
стручног надзора.  Поред уговора,  основ за  плаћање окончане
ситуације  мора  бити  и  записник  о  примопредаји  радова  са
позитивним  мишљењем.  Окончана  ситуација  не  може  бити
мања од 10 % од вредности набавке.

Рок важења понуде                     _____ дана од дана отварања понуда
                      (не може бити краћи од 30 дана)

Рок извођења радова: У року од 45 дана од дана увођења извођача у посао. Извођач се
сматра уведеним у посао од дана отварања грађевинског

дневника и потписивањем прве странице

Гарантни рок: 24 месеца рачунајући од дана сачињавања записника о
примопредаји радова. 

Стопа ПДВ: _____ %

Напомена:
- Понуду сачинити према   предмеру радова   кој  и   је предмет јавне набавке  ,  
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца,
- Понуда са варијантама није дозвољена,
- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и 

оверава печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла),
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем,
-  У  случају  да  има  више  члана  групе  понуђача  односно  више  подизвођача,

одговарајући  део, обрасца копирати у довољном броју примерка,

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18
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ЈН К 27/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2

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

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

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

под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  изјављујемо  да  смо  при
састављању понуде за јавну набавку радова – Радови на санацији зграде МЗ „Макова
седмица“, 3 фаза, број ЈН  К 27/18, поштовали обавезе које произилазе из важећих
прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне
средине,  као и да немамо забрану обављања делатности која  је  на  снази у време
подношења понуде.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.

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

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18
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ЈН К 27/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗЈН

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

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

под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  изјављујемо  да  смо  при
састављању понуде за јавну набавку радова – Радови на санацији зграде МЗ „Макова
седмица“, 3 фаза,  број ЈН  К 27/18, поштовали обавезе које произилазе из важећих
прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне
средине,  као и да немамо забрану обављања делатности која  је  на  снази у време
подношења понуде.

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.

                                                    

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

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18
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ЈН К 27/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18
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ЈН К 27/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова – Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3
фаза, број ЈН  К 27/18,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

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

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18
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ЈН К 27/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Врста радова и добра
Набавка радова

Врста трошка
Учешће у укупној цени (у

динарима)
Учешће у укупној цени   (%)

Набавна  цена  материјала  са
транспортом без ПДВ-а

Цена  радова без ПДВ-а

СВЕГА без ПДВ-а: 100%

ПДВ:

УКУПНО са ПДВ-ом:

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.

    

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
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У П У Т С Т В О 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1.  Овим  упутством  прописује  се  садржај  структуре  цене  као  документа
конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање.

     2. Образац Структура цене садржи:
    Врсту трошкова исказане у динарима и процентуално.

3.  Образац  Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

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

5.  Образац  Структура  цене  може  да  се  попуни  ручно-читко  штампаним
словима  (али  не  графитном  оловком),  на  писаћој  машини,  рачунару  или  другом
техничком средству сличних карактеристика.

6. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно
доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију.

                    

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18
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ЈН К 27/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  7

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  

01.01.2015. године до дана подношења понуда извршио најмање 2 посла на извођењу
радова санације, адаптације или реконструкције на стамбено пословним објектима

или објектима културних добараа

Редн
и

број
Назив предмета набавке

Датум
закључења

уговора
Назив наручиоца

Вредност
извршених

радова
Без ПДВ-а 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Укупна вредност уговора радова износи: __________________________.
Напомена:  уз  референц  листу  обавезно  приложити  и  потврде  оверене  од

стране  наручилаца/инвеститора,  фотокопије  уговора и  фотокопије  првих  страница
окончаних ситуација  и стране на којој се види рекапитулација свих радова.

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

Датум и место
Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18
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ЈН К 27/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  8

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:_________________________________________________
Седиште наручиоца:___________________________________________
Матични број:______________________
ПИБ:___________________

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________
(назив,  седиште  извођача  радова/понуђача)  за  потребе
наручиоца_______________________________________,
квалитетно и у року извршио (окончао): радова санације, адаптације или реконструкције на
стамбено пословним објектима или објектима културних добара, следеће  радове:

1)  _______________________________________________________________
                                                           (навести врсту радова), 
на објекту: ________________________________________________________________ 
                                                              (навести назив објекта),

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима:  ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),  а
на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:______________  Датум завршетка радова:____________
Навести у ком облику је изводио радове:  __________________ (извођач,  подизвођач,  члан
групе понуђача)

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не
може употребити.

Контакт  лице  наручиоца:  ______________________________,  телефон:
_________________.

                                                                                        

                                                                                                            Потпис овлашћеног лица

____________________________
МП

Напомена: Свака злоупотреба  и  нетачни подаци у  овој  потврди  могу  произвести материјалну  и
кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. Образац “Потврда за референце” понуђач ће
копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно.  У обзир ће се узети само оне
референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку референцу посебно.Напомена:  Ово је
само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватлјиве и
потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

                       

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
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 VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ МЗ „МАКОВА СЕДМИЦА“, 3 фаза

ЈН К 27/18

Закључен између:

1.    Град Суботица,  Градска управа  Суботица, Суботица, Трг слободе 1,
ПИБ 100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС
Управа  за  трезор,  коју  заступа  Начелник  Градске  управе,  Марија
Ушумовић Давчик, мастер правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне
стране, и

2. ___________________________________________,  са  седиштем  у
____________________,  улица ________________________________ број
___,  ПИБ:  ___________________________,  матични  број:
_______________________________,  рачун  број:
__________________________________  код_________________________
банке,  које  заступа  директор  _________________________(у  даљем
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 јавним набавкама („Службени

гланик  РС”  број  124/12,  14/15  и  68/15),  објавио  Позив  за подношење  понуда  у
отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радова –
Радови на санацији зграде  МЗ „Макова седмица“, 3 фаза, на Порталу јавних набавки
и на интернет страници наручиоца, 

-  да  је  Извођач  доставио понуду број _________________  од ___.__.2018.
године која je код Наручиоца заведена под бројем *********/18-* дана __.___.2018.
године и која у потпуности испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и
конкурсне документације, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама,
донео Одлуку о додели уговора бр. ************ од  **********. године, којом је
уговор о јавној набавци доделио Извођачу, као понуђачу који је поднео најповољнију
понуду;
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- Понуда Извођача и Предмер радова се налазе у прилогу овог Уговора и чине
његов саставни део. 

Члан 2.
Предмет уговора је извођење радова – Радови на санације зграде  МЗ „Макова

седмица“, 3 фаза, објекат се налази на катастарској парцели број 18507/2,  у свему
према  техничкој  спецификацији  –  предмеру  радова,  другим  важећим  прописима,
техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова, који су
предмет овог уговора.

Члан 3. 
Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи:

__________________________ динара без ПДВ

_________________________ динара  ПДВ

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

           Укупно : __________________________ динара са ПДВ

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

Уговорена  цена  је  фиксна  по  јединици  мере  и  не  може  се  мењати  услед
повећања цене елемената по основу којих је одређена.

Осим вредности радова у свим ставкама цена  обухвата цену свог потребног
материјала са растуром,   радне снаге,  алата,  све потребне покретне и непокретне
скеле,  трошкове транспорта,  доприносе као  и  све  друге  издатке  по  важећим
прописима  за  структуру  цена.  Цена такође  обухвата све потребне припремне и
завршне радове који  обезбеђују  квалитетан  и  у  целини  завршен  посао,  све
технолошке и заштитне мере за извођење радова на ниским температурама, све мере
заштите  изведених  радова  од  кише,  мраза,  сунца  и  ветра,  трошкове осигурања
градилишта.  

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун

Извођача  број  _____________________________  код  _______________________
Банке,  у  року  45  дана  од  дана  пријема  исправне  привремене  ситуације,  односно
окончане  ситуације  потписане  од  стране  одговорног  Извођача  радова  и  стручног
надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о
примопредаји радова са позитивним мишљењем. Окончана ситуација не може бити
мања од 10 % од вредности набавке.

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

Вршилац услуге  врши регистрацију  фактуре  на  број  09693  Градска  управа
Суботица.
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Порески  дужник је Наручилац, сходно одредбама 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, Програм 15, Пројекат 0602 - П12, Функција 620, Економска класификација
511399.

Члан 5. 
Извођач је је у обавези да приликом закључења уговора или најкасније  року

од 5 дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро
извршење посла.  Меница треба да  буде потписана од стране лица овлашћеног за
заступање у десном доњем углу на последњој линији.

 Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено менично овлашћење –
писмо,  на  име  гаранције  за  добро  извршење посла  и  са  назначеним номиналним
износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да
се  може  наплатити  на  први  позив  са  клаузулом,  «без  протеста»  «безусловна» и
«платива  на  први  позив».  Уз  меницу  мора  бити  достављена  и  копија  картона
депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон депонованих
потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора
бити  идентичан  са  потписом  или  потписима  са  картона  депонованих  потписа.  У
случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у
регистру меница и овлашћења који води НБС. 

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

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у
случају ако Давалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.

Члан  6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од

45 дана  рачунајући од дана увођења у посао. 
Извођач  се  сматра  уведеним  у  посао  даном уписа  у  грађевински  дневник,

потписивањем прве стране. 
Под  роком  завршетка  радова  сматра  се  дан  примопредаје  радова,  а  што

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати 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 кривицом

Извођача,
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- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
-  у  случају  прекида  рада  изазваног  актом  надлежног  органа,  за  који  није

одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у

писаној форми, 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 форми Анекса овог уговора
о томе постигну писмени споразум.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право  на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 8.

Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да
радови  Извођача  имају  недостатке  у  квалитету  и  грешке,  Извођач  мора  исте
отклонити о свом трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински
дневник. 

Уколико Извођач  не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у
предвиђеном року, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију 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, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне
и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 10.
Уколико  Извођач  не  поступа  у  уговореном  року  из  члана  6.  овог  уговора

односно  по  динамичком  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, умањењем 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,
- именује стручни надзор,
- уведе Извођача у посао,
- формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун.
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            Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни
надзор уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопија лиценци и
контакт телефона надзорних органа. 

            Стручним надзором се обезбеђује:
-  контрола  да  ли  се  радови  изводе  према  одобрењу  за  изградњу  и

техничкој документацији на основу које је извршена пријава почетка
радова,
-  контрола  и  провера  квалитета  извођења  свих  врста  радова  и
примену  прописа,  стандарда  и  техничких  норматива,  те  контролу
количина према пројектној документацији,

- провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести),
- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему

ће благовремено обавештавати Наручиоца,
- давање упутстава Извођачу радова,
-  сарадња  са  пројектантом  ради  решавања   технолошких  и

организационих  решења  за  извођење  радова  и  решавање  других
питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 12.
 Извођач се обавезује да:
 Извођач се обавезује да:
-  о сопственом 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 важећим законским актима и прописима који су предметни
за уговорене радове по овом уговору,

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

- обезбеди  безбедност  свих  лица  на  градилишту  (радника,
запослених, странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да Наручилац  буде ослобођен свих
одговорности  према  државним  органима,  што  се  тиче  безбедности,
прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за
време 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 опрему, материјал и сав отпадни

материјал, који је настао као последица извођења предметних радова,
- сноси транспортне трошкове,
- да о свом трошку отклони све штете које нанесе, 
- пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на

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

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

- да  обезбеди ХТЗ мере  на  градилишту  по постојећим прописима,
што је урачунато у цену и неће се посебно плаћати и

- достави  Наручиоцу  имена  својих  представника  у  Комисији  за
примопредају радова и коначни обрачун.

Извођач је  одговоран и  обавезан за  спровођење мера заштите од  пожара и
заштите на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу
са Законом и то за све време припреме и извођења радова. 

Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом
уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о
свом трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца.

Члан 13.
Сви  радови  треба  да  су  изведени  од  квалитетног  материјала  и  са

квалификованим радном снагом. 
За  укупан  уграђени  материјал  Извођач  мора  да  достави  Наручиоцу

сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за
објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и тендером. 

Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани
одговарајућим  техничким  прописима  и  пројектом  (атести,  прописана  мерења  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  мере  у  плану  контролише  на  лицу  места,
балогвремено  уочи  евентуалне  неусклађености  у  техничкој  документацији  и
нејасноће упише у грађевински дневник са захтевом да надзорни орган све то реши. 

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

Квлалитет  радова  мора  одговарати  пројетку,  одговарјућим  техничким
прописима,  СРПС  стандатрдима  и  нормама  у  грађевианрству.Услучају  несклада
између пројекта и понуде меродаван је пројекат.

Члан 14.
Извођач  о  завршетку  радова  који  су  предмет  овог  уговора  обавештава

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

Примопредаја  радова  се  врши  комисијски  најкасније  у  року  од  5  дана  од
завршетка радова.

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

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун чине три  представника
Наручиоца који  су  стручњаци  из  предметне  области  а  нису  учествовали  у
реализацији предмета уговора, и најмање по један представник  стручног надзора и
Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Комисија сачињава коначан обрачун радова.
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Извођач  је дужан да приликом примопредаје радова  преда Наручиоцу
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3  (три)  извода са
приложеним атестима.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву
да су радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији, а у супротном,
Пројекат изведеног објекта.

Члан 15.
Гарантни рок за изведене радове је 24 месеца рачунајући од дана сачињавања

записника  о  примопредаји  радова.  За  уграђену  опрему  важи  гарантни  рок
произвођача те опреме у складу са условима произвођача.

Извођач  је  обавезан  да,  на  дан  потписивања  записника  о   примопредаји
радова,  који  су  предмет  овог  уговора,  записнички  преда  Наручиоцу  све  гарантне
листове за уграђени материјал и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 16.
Извођач  се  обавезује  да  Наручиоцу  истовремено  са  записником  о

примопредаји изведених радова преда Наручиоцу меницу за отклањање грешака у
гарантном  року. Меница  треба  да  буде  потписана  од  стране  лица  овлашћеног  за
заступање у десном доњем углу на последњој линији.

Уз меницу  мора бити  достављено уредно  попуњено  менично  овлашћење –
писмо, на име  отклањање грешака у гарантном року и са назначеним номиналним
износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да
се  може  наплатити  на  први  позив  са  клаузулом,  «без  протеста»  «безусловна» и
«платива  на  први  позив».  Уз  меницу  мора  бити  достављена  и  копија  картона
депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон депонованих
потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора
бити  идентичан  са  потписом  или  потписима  са  картона  депонованих  потписа.  У
случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у
регистру меница и овлашћења који води НБС.

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

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.

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

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

Члан 17.
Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном

року, Извођач мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог
позива  Наручиоца,  а  да  исте  изврши  у  примереном  року  у  зависности  од  врсте
недостатка.
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Уколико  недостатке  Извођач  не  отклони  у  року  из  претходног  става,
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року и има право да те радове уступи другом извођачу у складу са Законом о јавним
набавкама. 

Члан 18.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се коначним

обрачуном на  бази  стварно  изведених  радова  оверених  у  грађевинској  књизи  од
стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и
непроменљиве.

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

По добијању писане сагласности (уписом у грађевиснки дневник од стране
стручног надзора Наручиоца)  Извођач ће извести вишак радова,  с  тим 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 мањкова радова количина примениће се
јединичне цене из уговора, о чему ће се сачинити анекс уговора.

Члан  19.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења уговора не достави банкарску
гаранцију за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има право на
активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;

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

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а
о узроцима не  обавести Наручиоца,  као и ако Извођач  не изведе радове у
складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога
прекине са извођењем радова, у  ком  случају  Наручилац  има  право  на
активирање банкарске гаранције за добро извршење посла;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача,  а Извођач  није
поступио по примедбама стручног надзора у примереном року у складу са
Законом о планирању и изградњи,  у  ком случају  Наручилац  има  право на
активирање банкарске гаранције за добро извршење посла и

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
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Члан  20.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној

страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања,  Изјаву  да  су  радови  изведени  сагласно  пројектно  техничкој
документацији, а у супротном, Пројекат изведеног објекта,  као и записник комисије
о  стварно  изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна
страна која је одговорна за раскид уговор.

Члан 21.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона

о  облигационим  односима,  Закона  о  планирању  и  изградњи,  Посебне узансе о
грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 22.

Овај  Уговор  може  бити  измењен  или  допуњен  из  објективних  околности,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу
са  одредбама  Закона  о  јавним набавкама  („Службени   гласник  РС“  бр.  124/2012,
14/2015 и 68/2015).

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити 
фиксне током важења Уговора.

Члан 23.

Давалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од
дана настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уговорне стране су  обавезне  да  једна  другу без  одлагања обавесте  о  свим
променама које могу утицати на реализацију овог уговора.

Члан 24.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а
у противном нерешене спорове путем надлежног суда у Суботици. 

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

Члан 25.

Овај  уговор  је  сачињен  у  10  (десет)  истоветних  примерака,  од  којих
Наручилац задржава 8 (осам) примерака, а Извођач 2 (два) примерка. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- Прилог бр. 1. Понуда Извођача;
- Прилог бр. 2. Предмер радова 
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 ЗА ИЗВОЂАЧА ЗА НАРУЧИОЦА
Начелник Градске управе

     Града Суботице

,  директор Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник

Напомена:
Модел  уговора  понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и  потпише,  чиме

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
У  случају  подношења  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  учешћем

подизвођача у модел уговора морају 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 јавним набавкама, понуђач треба да 
сачини понуду према упутству Наручиоца.

1.  ПОДАЦИ  О  ЈЕЗИКУ  НА  КОЈЕМ  ПОНУДА  МОРА  ДА  БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском

језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику, понуђач је дужан
да приложи оверени превод на српском језику, од стране судског тумача.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

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

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача 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 назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку радови – Радови на санацији
зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза – ЈН К 27/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
може  и  лично  предати  у  Градској  управи,  Суботица,  Трг  слободе  1,  у  Градском
услужном центру, пријемно место 16. или 17. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази,  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде.  У  потврди  о  пријему  наручилац  ће
навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.  Неблаговремену понуду наручилац ће  по окончању
поступка  отварања  вратити  неотворену  понуђачу,  са  назнаком  да  је  поднета
неблаговремено.
   Понуда  мора  да  садржи  сва  документа  дефинисана  конкурсном
документацијом.

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

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

Понуда се сматра прихватњивом уколико испуњава све захтеве и услове из
позива  и  конкурсне  документације  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 мора да садржи попуњен, оверен и потписан:
 Образац број 1 – Образац понуде
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 Образац број 2 – Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача
 Образац број 3 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача

                                         (у случају да има подизвођача)
 Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)
 Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди
 Образац број 6 – Структура цене са упутством
 Образац 7 – Референц листа
 Образац 8 – Потврда о раније извршеним уговорима
 Модел уговора 
 Предмер радова 
 Докази за обавезне услове
 Докази за додатне услове
 Меница за озбиљност понуде
 Споразум за представника групе понуђача (у  случају да понуду подноси група

понуђача) 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

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

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

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

 ,,Измена понуде за јавну набавку радови – Радови на санацији зграде МЗ
„Макова седмица“, 3 фаза“ – ЈН К 27/18 – НЕ ОТВАРАТИ  или

„Допуна понуде за јавну набавку радови – Радови на санацији зграде МЗ
„Макова седмица“, 3 фаза“ – ЈН К 27/18 – НЕ ОТВАРАТИ” или

“Опозив понуде за јавну набавку радови – Радови на санацији зграде МЗ
„Макова седмица“, 3 фаза“ – ЈН К 27/18– НЕ ОТВАРАТИ”  или

 „Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку радови  на  –  Радови  на
санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза“ – ЈН К 28/18 – НЕ ОТВАРАТИ”.
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

6.  УЧЕСТВОВАЊЕ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ  ИЛИ  КАО
ПОДИЗВОЂАЧ 
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Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује

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

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

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

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

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци. 

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

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

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

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из  групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 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 наручиоцем 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 документације,  у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве).

Понуђачи  из  групе  понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према
наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
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Ако  задруга  подноси  заједничку  понуду  у  име  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.
Плаћање  се  врши  вирмански,  у  року  45  дана  од  дана  пријема  исправне

привремене ситуације, односно окончане ситуације потписане од стране одговорног
Извођача  радова  и  стручног  надзора.  Поред  уговора,  основ  за  плаћање  окончане
ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем.
Окончана ситуација не може бити мања од 10 % од вредности набавке.

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).”

Вршилац  услуге  врши  регистрацију  фактуре  на  број  09693  Градска  управа
Суботица.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
Извођач радова испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе

1, ПИБ: 100444843, матични 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 45 дана од дана увођења Извођача у посао. Извођач

се сматра уведеним у посао од дана отварања грађевинског дневника, потписивањем
прве стране.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не  може

мењати понуду.

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

записника о извршеној примопредаји радова

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

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

Цена је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у

складу са чланом 92. Закона.
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Попуст на понуђену цену није дозвољен.

11.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,
ВИСИНИ  И  РОКОВИМА  ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА  ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА

Понуђач је приликом подношења понуде, дужан да достави:

11.1. Бланцо сопствену меницу за озбиљност понуде - понуђач је у обавези
да  приликом  подношења  понуде  достави  бланко  сопствену  меницу  за  озбиљност
понуде. Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у
десном доњем углу на последњој линији.

 Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено менично овлашћење –
писмо, на име гаранције за озбиљност понуде и са назначеним номиналним износом
од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може
наплатити на први позив са клаузулом,  «без протеста» «безусловна» и  «платива на
први  позив»,.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  и  копија  картона  депонованих
потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се
прилаже мора да  буде  издат од  пословне  банке коју  понуђач наводи у  меничном
овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора
бити  идентичан  са  потписом  или  потписима  са  картона  депонованих  потписа.  У
случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у
регистру меница и овлашћења који води НБС. 

Рок  важења  средства  финансијског  обезбеђења  мора  бити  најмање  60
(шесдесет) дана дужи од дана отварања понуда.  Наручилац ће активирати средство
обезбеђења за озбиљност понуде:

-  ако  је  понуђач  изменио,  или  опозвао  понуду  за  време  трајања  важности
понуде без сагласности наручиоца, иако је понуђач био упознат са чињеницом да је
његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија,

-  ако је понуђач коме је додељен уговор, одбио да потпише уговор сходно
условима из понуде, 

- ако  понуђач коме је додељен уговор у року од  5 дана, од дана закључења
уговора, не достави тражено средство обзебеђења добро извршење посла. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.

По потписивњу уговора са изабраним понуђчем средство финансијског
обезбеђења ће бити враћено.

Изабрани понуђач је дужан да достави:
 11.2.  Бланцо  сопствену  меницу  за  добро  извршење  посла  –  Изабрани
понуђач је у обавези да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана,
од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење
посла.  Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у
десном доњем углу на последњој линији.

 Уз  меницу  мора  бити  достављено  уредно  попуњено  и  оверено  менично
овлашћење – писмо,  на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18

77/86



номиналним  износом  од  10%  (десет  посто)  од  укупне  вредности  понуде  без
обрачунатог  ПДВ-а,  да  се  може  наплатити  на  први  позив  са  клаузулом,  «без
протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена
и  копија  картона  депонованих  потписа,  која  је  издата  од  стране  пословне  банке.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора
бити  идентичан  са  потписом  или  потписима  са  картона  депонованих  потписа.  У
случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у
регистру меница и овлашћења који води НБС. 

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

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у
случају ако Давалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.

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

11.3.  Бланцо сопствену меницу за  отклањање недостатака у  гарантном
року:

Извођач  се  обавезује  да  Наручиоцу  истовремено  са  записником  о
примопредаји изведених радова преда Наручиоцу меницу за отклањање грешака у
гарантном  року. Меница  треба  да  буде  потписана  од  стране  лица  овлашћеног  за
заступање у десном доњем углу на последњој линији.

Уз меницу  мора бити  достављено уредно  попуњено  менично  овлашћење –
писмо, на име  отклањање грешака у гарантном року и са назначеним номиналним
износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да
се  може  наплатити  на  први  позив  са  клаузулом,  «без  протеста»  «безусловна» и
«платива  на  први  позив».  Уз  меницу  мора  бити  достављена  и  копија  картона
депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон депонованих
потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора
бити  идентичан  са  потписом  или  потписима  са  картона  депонованих  потписа.  У
случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у
регистру меница и овлашћења који води НБС.

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

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.

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

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

13.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу  и  на  евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  за додатним
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор  објавити  на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују  се са напоменом  „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН  К
27/18”,  заинтересовано  лице  ће  упутити  на  следећу  адресу  наручиоца:  Град
Суботица, Градска управа, Трг  слободе 1,  24000  Суботица,  или путем електронске
поште на e-мail: javnenabavke@sуbotica.rs.
Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  додатним  информацијама  или
појашњењима путем електронске  поште  на  eмail: javnenabavke@  sуbotica.rs   радним
даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова,
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен.
Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  додатним  информацијама  или
појашњењима путем електронске поште на е-мail: javnenabavke@  sуbotica.rs    радним
даном након истека радног времена наручиоца, то јест након 15,00 часова, примљени
захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана.
Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  додатним  информацијама  или
појашњењима  путем  електронске  поште  на  e-мail: javnenabavke@  sуbotica.rs     у
данима  када  наручилац  не  ради,  (викендом  или  у  данима  државног
празника)  примљени захтев ће се евидентирати првог  радног дана у току трајања
радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова.

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

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем
понуде телефоном није дозвољено. 

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

-  путем  електронске  поште  или  поште,  као  и  објављивањем  од  стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
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 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 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 може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу,  вредновању и упоређивању понуда,  а може да врши контролу (увид)  код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца,  односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене,  меродавна је јединична
цена.

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

 15.  ПОШТОВАЊЕ  ОБАВЕЗА  КОЈЕ  ПРОИЗИЛАЗЕ  ИЗ  ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном
и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду,  запошљавању и условима рада,  заштити животне
средине,  као и да нема  забрану  обављања делатности  која  је  на  снази  у  време
подношења понуде.  (Образац изјаве).

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  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог ЗЈН. 
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Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту: Републичка комисија). 

Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  наручиоцу  непосредно,  електронском
поштом  на  e-мail:  javnenabavke@sуbotica.rs, или  препорученом  пошиљком  са
повратницом на адресу наручиоца.

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске
поште  на  e-мail: javnenabavke@sуbotica.rs радним  даном  у  току  трајања  радног
времена  наручиоца  од  07,00  часова  до  15,00  часова,  примљени  захтев  ће  се
евидентирати са датумом када је и примљен.

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске
поште  на  e-мail: javnenabavke@sуbotica.rs  радним  даном  након  истека  радног
времена наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код
наручиоца следећег радног дана.

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

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

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

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били или  могли  бити  познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране  истог  подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева. 

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

Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца; 
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
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7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе

за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован,  као  и  датум  извршења  налога.  *  Републичка  комисија  може  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 поводом које се

подноси захтев за заштиту права;
(7)  сврха:  ЗЗП;  Град Суботица,  Градска управа;  јавна набавка број  ЈН К

27/18; 
(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  примерак,  оверен  потписом  овлашћеног  лица  и
печатом  банке  или  поште,  који  садржи  и  све  друге  елементе  из  потврде  о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 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
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

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

Уколико заинтерресовано лице упути захтев за заштиту права радним данима е-
маилом  на  адресу  јавненабавке@суботица.рс у  току  трајања  радног  времена
наручиоцу од 07,00 до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом
када је примљен.
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Уколико заинтерресовано лице упути захтев за заштиту права радним данима
е-маилом на адресу  јавненабавке@суботица.рс радним данима након истека радног
времена наручиоца, тј. Након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код
наручиоца следећег радног дана.

Уколико заинтерресовано лицеупути захтев за заштиту права радним данима
е-маилом  на  адресу  јавненабавке@суботица.рс данима  када  наручилац  не  ради
(викендом  или  данима  државног  празника)  примљени  захтев  ће  се  евидентирати
првог следећег радног дана.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем 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 само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона. 

19. ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76.
Закона  о  јавним  набавкама  и  услове  из  конкурсне  документације,  а  испуњеност
услова доказује достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у
складу са конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН,  понуђач  може  уместо  доказа,  приложити  своју  писмену  изјаву дату  под
кривичном  и  материјалном  одговорношћу  оверену  пред  судским  или  управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наручилац  је  дужан да  провери  да  ли  су  испуњени услови  за  примену  из
претходног става.

20. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ

Цена  мора  да  буде  исказана  у  динарима,  без  пореза  на  додату вредност  и
исказује се по јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност
без ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.

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

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
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Неуобичајено  ниска  цена  у  смислу  закона  је  понуђена  цена  која  значајно
одступа  у  односу  на  тржишно  упоредиву  цену  и  изазива  сумњу  у  могућност
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако  је  у  понуди исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  тражити
образложење  свих  њених  саставних  делова  које  сматра  меродавним,  односно
поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

21. ПОВЕРЉИВОСТ

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

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података
из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената  критеријума  и
рангирање понуде.

22. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац
може тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за
појашњење биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у назначеном
року од дана пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у
писаној форми.

23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

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

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију на
следеће начине: 

- на Порталу јавних набавки www.уjn.gov.rs
- на Порталу наручиоца: www.sуboтica.rs

24. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану
63. Закона о јавним набавкама.

Град Суботица, Градска управа, Радови на санацији зграде МЗ „Макова седмица“, 3 фаза
ЈН К 27/18

84/86

http://www.subotica.rs/


25. ПРИМЕНА ЗАКОНА

Од  понуђача  се  очекује  да  је  упознат  са  свим  релевантним  законима,
прописима,  стандардима  и  техничким  условима  који  важе  у  Републици  Србији,
нарочито Закона о јавним набавкама и подзаконских аката за ову област.

26. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У  циљу  идентичног  и  потпуног  разумевања  Конкурсне  документације,
понуђач  може  тражити  од  Наручиоца  појашњење  одређених  одредби  Конкурсне
документације.  Захтеве  за  појашњење  и  копије  одговора  биће  послати  свим
подносиоцима понуда који су преузели Конкурсну документацију.

27. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуде је 11.06.2018. године до 11,00 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 11.06.2018. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.

28. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно  отварање  понуда  отпочеће  11.06.2018.  године у  просторијама
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 13,00 часова, у Старој Градској
кући, први спрат, II спрат у канцеларији 211-2.

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

отварању  понуда  дужна  су  да  предају  Комисији  за  јавне  набавке  овлашћење  за
заступање понуђача.

Записник  о  поступку  отварања  понуда  потписују  сви  чланови  Комисије  и
овлашћени представници понуђача.

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 могуће утврдити стварну

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о

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

Наручилац  може  да  обустави  поступак  јавне  набавке  из  објективних  и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају  да  се  започети  поступак  оконча,  односно  услед  којих  је  престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно у наредних шест месеци.
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Наручилац  ће  своју  одлуку  о  обустави  поступка  јавне  набавке  писмено
образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у
року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац  ће  у  одлуци  о  обустави  поступка  јавне  набавке  одлучити  о
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
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