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 На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 и 41/2019),  Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број IV-404-500/2019 од  20.09.2019. године и Решења о образовању 
Комисије за  јавну набавку број: IV-404-500/2019 од  20.09.2019. године, припремљена је 
Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН K 50/19: 
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I  ОШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Град Суботица,   
Градска управа,  
Суботица, 
Трг слободе 1,   
ПИБ: 100444843,   
Матични број: 08070695,   
Рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за трезор 
ЈБКЈС 09693 Градска управа Суботица 
Интернет страница: www.subotica.rs  
 

ВРСТА ПОСТУПКА 
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке су радови –  ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА 
ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА 
СУБОТИЦА 
 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 
45262500 – Зидарски радови 
45421000 – Столарски радови и уградња столарије  
45260000 – Радови на крову и други посебни грађевински  занатски радови 
 
КОНТАКТ  
е-маил: javnenabavke@subotica.rs  
Радно време Наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова 
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II  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН  

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

 А) 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.б
р 

 
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); 
 

Правна 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; и 
 
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;  и 
 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.  
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

 
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); 
 

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

2) 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 5 у 
поглављу IV ове конкурсне документације. 

   
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
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Б.   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: 
 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

1.1. Да је у претходне три обрачунске године 
(2016, 2017, 2018) остварио минимални 
укупни приход од 25.000.000,00 динара, од 
радова, на које се уговор о јавној набавци 
односи  

1.1) Извештај о бонитету Центра за бонитет 
(Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 
регистре, који мора да садржи: статусне 
податке понуђача, сажети биланс стања и 
биланс успеха за претходне три обрачунске 
године, показатеље за оцену бонитета за 
претходне три обрачунске године (2016, 
2017 и 2018). 
 

 

1.2. Да понуђач није био неликвидан у 
периоду од 12 месеци пре  објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки;  

 1.2) Потврда Народне Банке Србије о броју 
дана неликвидности за период од 12 
месеци пре објављивања Позива за 
подношење понуда на Порталу јавних 
набавки 

 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

2.1. Да је понуђач у претходних 5 година пре 
објављивања позива за подношење понуде, 
реализовао уговоре о извођењу радова на 
минимум два објекта који су под заштитом 
Завода за заштиту споменика културе, у 
минималној вредности у износу од 
15.000.000,00 динара 
 

 2.1.1) Образац Референтне листе, који је 
дат у оквиру Конкурсне документације, 
попуњен и потписан од стране одговорног 
лица понуђача 

  
2.1.2) Обрасце потврда о раније 
реализованим уговорима, од стране 
наручилаца наведених у Референтној  
листи, попуњен и потписан од стране 
одговорних лица наручилаца. 
Потврде наручилаца о реализацији 
закључених уговора могу бити на 
оригиналном Обрасцу из Конкурсне 
документације или издате од стране других 
наручилаца на њиховим обрасцима, при 
чему такве потврде морају имати све 
елементе које садржи Образац из 
Конкурсне документације и то:  
- назив и адресу наручиоца,  
- назив и седиште понуђача,  
-  облик наступања за радове за које се 
издаје Потврда, 
- изјава да су радови за потребе тог 
наручиоца извршени квалитетно и у 
уговореном року,  
- врста радова,  
- вредност изведених радова,  
- број и датум уговора,  
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа 
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на тендеру и у друге сврхе се не може 
користити, 
- контакт особа наручиоца и телефон, 
- потпис овлашћеног лица наручиоца. 

 
2.1.3) Фотокопије Уговора на које се 
потврда односи. 

2.1.4) Фотокопије Окончаних ситуација по 
тим уговорима. 

2.2. Да испуњава услове прописане ISO 
стандардима (ISO 9001-2015, ISO14001-2015, 
ISO 18001, ISO 27001-2013 и ISO 45001: 
2018.) из опсега примене која је предмет 
набавке 
 

2.2.1) Фотокопије важећих сертификата 
ISO 9001-2015, ISO14001-2015, ISO 18001, 
ISO 27001-2013 и ISO 45001:2018.) 
Сертификати морају бити издати од стране 
акредитованих сертификационих кућа 
признатих од стране међнародног 
акредитационог тела или АТС-а 
(Акредитационог тела Србије) 

2.3. Да поседује одобрење од стране 
произвођача или дистрибутера за 
инсталацију наведене следеће опреме: 
•     систем за управљање топлотним 
пумпама, 
• систем за интеграцију у постојећи 
БМС систем управљања и аквизиције , 
• топлотних пумпи са припадујућом 
инсталацијом , 

2.3.1) Одобрење од стране произвођача за 
продају и инсталацију наведене опреме 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

3.1. Да поседује минимум три теретна возила 
носивости преко 1 тоне, 
3.2. Да поседује фасадну скелу минималне 
радне површине 500 м2 

  

3.1) Фотокопија пописне листе или 
књиговодствене картице или књиге 
основних средстава за опрему која је у 
власништву понуђача, са стањем на дан 
31.12.2018. године уз обавезно 
обележавање маркером опреме тражене 
конкурсном документацијом;  
За опрему коју је понуђач стекао у текућој 
години, понуђач може доказати и 
достављањем копије рачуна са копијом 
извода из банке, као доказ да је рачун 
плаћен и  копијом отпремнице као доказом 
да је примопредаја техничке опреме 
извршена, или копијом уговора о 
купопродаји са копијом отпремнице,     

 или  
 уговор о закупу или лизингу, за опрему 
коју користи по основу закупа или лизинга, 
и 

 3.2.) Фотокопија очитане саобраћајне 
дозволе за моторна возила  и 
3.3)  Фотокопија полисе осигурања за 
моторна возила.  
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4. КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Да има, у складу са Законом о раду, 
запослена лица на неодређено или одређено 
време или ангажована лица  по другом 
основу у складу са Законом о раду, која раде 
на пословима везаним за предметну набавку, 
и то: 
 4.1. Лиценцираног инжењера 410 или 411 за 
извођење грађевинских радова,  
4.2. Лиценцираног инжењера 430 за 
термотехничке инсталације,  
4.3. Лиценцираног инжењера 450 за електро 
енергетске инсталације, 
4.4. Лиценцираног инжењера 453 за 
телекомуникационе мреже и системе, 
4.5. Најмање једно лице са сертификатом 
произвођача понуђене опреме за 
аутоматизацију и да је оспособљено за рад са 
понуђеном опремом, 
4.6. Најмање једно лице са сертификатом 
произвођача постојећег централног система 
за управљање и да је оспособљено за рад са 
постојећим системом, 
4.7. Молер - фарбар или фасадер са 
лекарским уверењем за рад на висини – 
минимум 8 извршилаца 
4.8. Столар – минимум један извршилац 
4.9. Електричар – минимум два извршиоца 
4.10. Грађевински техничар – минимум један 
извршилац. 
 

 
4. 1)  За сва лица која су у радном односу 
код понуђача - фотокопију М обрасца 
Фонда ПИО (пријаве на осигурање),   

 

4.2) За сва лица лица ангажована код 
понуђача по другом основу из Закона о 
раду -  фотокопију уговора о радном 
ангажовању,   

 
4.3) За инжењере из тачке 4.1., 4.2.,  4.3 и 
4.4.  и фотокопију лиценце са Потврдом о 
важењу исте издате од стране Инжењерске 
коморе Србије  
 
4.4) За лице под тачком 4.5. и копију 
сертификата произвођача понуђене опреме 
за аутоматизацију и да је оспособљено за 
рад са понуђеном опремом, 
 
4.5) За лице под тачком 4.6. и копију 
сертификата произвођача постојећег 
централног система за управљање и да је 
оспособљено за рад са постојећим 
системом, 
 
4.6) За молера - фарбара под тачком 4.7.  и 
фотокопију лекарског уверења за рад на 
висини 
 

 
 Зантересована лица могу извршити обилазак локације и увид у пројектно техничку 
документацију најкасније пре истека рока за  подношење понуде, уз обавезно присуство 
представника наручиоца. Пријаве за обилазак локације заинтересована лица достављају  путем 
електронске поште на e-mail: slobodan.madzarevic@subotica.rs или путем поште на адресу 
Градска управа Града Суботица, Секретаријату за привреду, локални економски развој и 
туризам, Трг слободе бр.1.        

 Понуђач је дужан да, током реализације уговора за ову јавну набавку, за сваку врсту 
радова  обезбеди одговарајуће извршиоце. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Доказе  
о испуњавању додатних услоца за подизвођача не треба доставити. Уколико понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, понуђач мора самостално да испуњава све обавезне и додатне услове, 
предвиђене овом конкурсном документацијом. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
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 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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III  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 
 
 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 

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 НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ  
 
 У случају да пристигну две или више прихватљивих  понуда са истом најнижом 
понуђеном ценом Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу  који понуди 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, 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 биће додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о 
извлачења путем жреба. 
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IV  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
   

1) Образац број 1       –   Образац понуде 
2) Образац број 2       –   Образац структуре цене са упутством за попуњавање 
3) Образац број 3       –   Образац трошкова припреме понуде  
4) Образац број 4       –   Образац изјаве о независној понуди 
5) Образац број 5       –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
6) Образац број 6       –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача 
7) Образац број 7       –   Пословни капацитет – референтна листа  
8) Образац број 8       –   Потврда о референцама  
9) Образац број 9       –   Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету 
10) Образац број 10   –   Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету 
 

 
Модел уговора 
Предмер   радова 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1  
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЗА РАДОВЕ – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ 

ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА 
 

Понуда бр ______________од __________2019. године за јавну набавку радове 
                               (понуђач уписује свој деловодни број и датум) 

 

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. 
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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: 

 

  
Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (е-маил):  
 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

 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, Конкурсна документација радова - Енергетска санација објекта ванинституционалне заштите 

(отворена заштита) са геронтолошким клубом Центар 2 Геронтолошког центра Суботица, ЈН К  50/19  
15/71 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДОВА - 
ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

(ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, 
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
______________________ РСД 

 

 
Износ ПДВ-а 

                                
_____________________ РСД 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 
______________________ РСД 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

- 30% уговорене вредности на основу прве привремене 
ситуације а по извршењу 30% радова (30% од укупно уговорених 
радова) сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног 
надзора, у року не дужем од  45 дана, од дана пријема оверене 
ситуације од стране Наручиоца;  
 

- 40% уговорене вредности на основу друге привремене 
ситуације а по извршењу 70% радова (70% од укупно уговорених 
радова) сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног 
надзора, у року не дужем од  45 дана, од дана пријема оверене 
ситуације од стране Наручиоца;  
 

- 30% уговорене вредности након достављања окончане 
ситуације по завршетку радова и извршене примопредаје истих, на 
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року не 
дужем од 45 дана од дана пријема оверене ситуације од стране 
Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји радова и 
коначног обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.  

Рок важења понуде 
 

____  дана од дана отварања понуде, (не може бити краћи од 60 
дана) 

Рок извођења радова  
 

- _______  дана, од дана увођења Извођача у посао, (не може 
бити дужи од 120 дана) 

- Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања 
грађевинског дневника, потписивањем прве стране 

 
Гарантни период 
 

_________ месеца рачунајући од дана потписивања записника 
о примопредаји радова. 

(Рачуна се од записничке примопредаје уговорених  радова, и 
не може бити краћи од 2 године) 
На уграђену опрему извођач радова обезбеђује произвођачку 
гаранцију.  

Место извођења радова Суботица, Жарка Зрењанина број 16, парцела број 3630 к.о. Стари 
град. 

 

Датум и место  Понуђач 
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Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни потпише, чиме потврђује да су наведени подаци у 
обрасцу понуде тачни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, исту потписује члан 
групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да предтаваља и заступа групу понуђача, као и 
да потписује сву документацију у име и за рачун групе понуђача.  
 
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена се исказује у динарима и мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава и потписује овлашћени 
члан групе понуђача (носилац посла) 
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више чланова групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући део  
обрасца копирати у довољном броју примерка, 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 

Врста радова и добра 
Набавка радова  
 

Врста трошка 
Учешће у укупној 
цени           (у 

динарима без ПДВ) 

Учешће у укупној 
цени       (%) 

Цена материјала са транспортом   

Цена  радова   

Увозне дажбине   

Евентуални други трошкови   

СВЕГА УКУПНО  БЕЗ ПДВ  100% 

ИЗНОС ПДВ  

СВЕГА УКУПНО СА ПДВ  
 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

              

   
 

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. 
5. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
6. 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. 
7. Овај Образац је је саставни део конкурсне документације, понуђач га попуњава, и 
доставља као обавезни документ уз своју понуду. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач 
___________________________________________________________________________ 
[навести назив и седиште понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде у поступку ЈН К 50/19, 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:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Понуђач 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 
 

    
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА 
ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА 
СУБОТИЦА, ЈН К  50/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручилац 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 2 године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

 
Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе 
понуђача попуњава, потписује  и прилаже засебно. 
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(ОБРАЗАЦ 5)  
 
 
 

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

На основу члана 75. став 2. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 

 
да сам при састављању понуде за јавну набавку радова ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА 
ОБЈЕКТА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА 
СУБОТИЦА,  бр. ЈН К 50/19, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне средине, као и да 
немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
 
 
 
Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан 
групе понуђача попуњава, потписује и прилаже засебно. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6   
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 (назив подизвођача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 
 

да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА 
ОБЈЕКТА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА 
СУБОТИЦА, бр. ЈН К 50/19, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне средине, као и да 
немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 

   

 
 
 
 
 
Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7   

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

Да је понуђач у претходни 5 година  пре објављивања  позива за подношење понуда реализовао 
уговоре о извођењу радова према условима из конкурсне документације 

 

Редни 
број 

Назив наручиоца  
Датум 

реализације  
уговора 

Назив предмета набавке 
Вредност 
уговора 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 
 
 
 
 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8   

 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 
 
 
 
На основу члана  77. став 2. тачка (2) ЗЈН,  наручилац/инвеститор: 
_____________________________________________________из_________________________ 
улица ______________________________ број  ___ , ПИБ_________________ Матични 
бр.___________________ 
 издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 

Којом  потврђујемо да је понуђач _____________________________________________________ 
из______________________________ улица_______________________ број_______, 
ПИБ:___________________________________ Матични бр: ________________________,   
као  
А) самостални извођач или  
Б) учесник у заједничкој понуди  
В) подизвођач  
У периоду од 5 године пре објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних 
набавки, извео радове квалитетно и у уговореном року: 
__________________________________________________________________________ на 
основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у 
вредности од ________________________  динара без ПДВ-а, у свему у складу са закљученим 
уговором.  
 
Датум почетка радова:   ________________________ 
Датум завршетка радова-реализације уговора: _______________________ 
Потврда се издаје на захтев извођача радова / понуђача 
_____________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке 

Наручиоца: Град Суботица,  Градска управа,   ради набавке радова ЕНЕРГЕТСКА 
САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА 
ЗАШТИТА) СА ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ 
ЦЕНТРА СУБОТИЦА, бр. ЈН К 50/19     

    Потврђујем под кривичном и материјалном одгноворношћу да су горе наведени подаци тачни. 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

 
Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду 
за сваки уговор посебно. 
Понуђач може да приложи потврду другог наручиоца под условом да садржи све тражене 
податке из ове потврде. 
У случају да потврду издаје привредно друштво или предузетник, за које по Закону о 
привредним друштвима није обавезна употреба печата, обрaзац неће оверавати. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9  

 
 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ -  
ИЗЈАВА О ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

  
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем 
следећом опремом: 

 

 
 

Кључна опрема (машине, апарати и друго)  којом располаже понуђач за 
извођење предметних радова 

Ред. 
Број 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 
 
 

 

 
Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати. 
                    Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се 
доказује испуњеност услова. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 10 
 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

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

Ред 
бр. 

Име и презиме 
Стручна 
спрема 

Радно место 
Број лиценце 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

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

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА - 
ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА  

ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА 

СУБОТИЦА, бр. ЈН К 50/19 
 закључен између: 
 

1. ГРАДА СУБОТИЦЕ, Градска управа, 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:              (подизвођачи: 
 назив, седиште, ПИБ, матични број)                              назив, седиште, ПИБ, матични број) 

 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позива за подношење понуда 
спровео отворени поступак јавне набавке радова – Енергетска санација објекта 
ванинституционалне заштите (отворена заштита) са геронтолошким клубом Центар 2. 
Геронтолошког центра у Суботици,  бр. ЈН К 50/19; 
 -          да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, 
извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао 
понуду коју је поднео Извођач радова под бројем ______________ дана __________ , која 
понуда је код Наручиоца заведена под бројем IV-404-500/2019-** дана **.**.2019. године и која 
у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне 
документације, као и техничким спецификацијама; 

-           да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
Одлуку о додели уговора за предметне радове број: ******* од ******. 2019. године, којом је 
уговор  у предметном поступку јавне набавке доделио Извођачу, који је доставио  Понуду бр. 
_________од _________,  
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-             да техничка спецификација – предмер радова Наручиоца, понуда понуђача број 
___________ од дана __.__.2019. године  и Споразум о заједничком подношењу понуде/ у 
случају да понуду подноси Група понуђача/ чине саставни део овог Уговора.  

 

Члан 1. 
 Предмет овог Уговора је извођење радова – Енергетска санација објекта 
ванинституционалне заштите (отворена заштита) са геронтолошким клубом Центар 2. 
Геронтолошког центра у Суботици,  у Суботици, Жарка Зрењанина број 16, на парцели број 
3630 к.о. Стари град, у свему према пројектно техничкој документацији, конкурсној 
документацији, важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који 
важе за врсту радова који чине предмет овог Уговора, и прихваћеној Понуди Извођача број: 
__________од _______2019. године.   

 
Члан 2. 

Цена уговорених радова из члана 1. овога Уговора износи:  
__________________________ динара без ПДВ 

_________________________    динара ПДВ 

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

  Укупно : __________________________ динара са ПДВ 

 Сагласно Понуди Извођача бр.  __________ од  __________ године.  
 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
елемената по основу којих је одређена. 
 Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача. 
 Уговорена цена обухвата и следеће: вредност материјала, радну снагу, механизацију, 
оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, 
осигурање и обезбеђење саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 
грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све 
привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све 
трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера 
безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, 
припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за 
комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током 
извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова, у складу са захтевима 
Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају 
франко градилиште, односно предметни објекат, размештено и изведено према техничкој 
документацији.  

 
Члан 3. 

 Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. овог Уговора платити Извођачу радова 
на рачун број ___________________________ код банке _________________________на 
следећи начин: 

- 30% уговорене вредности на основу прве привремене ситуације, а по извршењу 30% 
радова (30% од укупно уговорених радова) сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року 
не дужем од  45 дана, од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца;  

- 40% уговорене вредности на основу друге привремене ситуације а по извршењу 70% 
радова (70% од укупно уговорених радова) сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року 
не дужем од  45 дана, од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца;  
 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација радова - Енергетска санација објекта ванинституционалне заштите 

(отворена заштита) са геронтолошким клубом Центар 2 Геронтолошког центра Суботица, ЈН К  50/19  
28/71 

-    остатак у износу  30 % вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, по окончаној 
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 
из понуде,  потписаним од стране стручног надзора, у року не дужем од 45  дана, од дана 
пријема од стране Наручиоца: 
 а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, оверене од стране стручног надзора,  
 б) средства обезбеђења  за отклањање грешака у гарантном року и 
 в) записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од 
стране  стручног надзора  и Извођача. 
 Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Раздео IV, 
Глава 05, Програм 3, Програмска активност 1501-0001, функција 411, економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти и 
___________________________________________________ . 
 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. 
 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће 
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 
 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, 108/16, 113/17 и 30/18).  
 Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач 
радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје 

без права приговора. 
 

Члан 4.  
 Извођач  се обавезује 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. 
  Извођач мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано менично овлашћење 
– писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 
10 % (десет посто) од укупне вредности уговора 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 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 Извођач не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 
 Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у 
целости. 
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Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46. 
 Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 

  

Члан  5. 
 Извођач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора осигура и 
достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео 
период важења Уговора: 
 - за радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности; 
 - за штету од одговорност према трећим лицима и стварима трећих лица, према важећим 
законским прописима; 
 - од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној 
страни, односно трећем лицу, приликом реализације овог Уговора, у складу са важећим 
прописима. 
 Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 
 Уколико се рок за извршење уговора продужи, Извођач радова је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, нове - продужене полисе осигурања са важношћу за цео период 
важења Уговора.   

  

Члан  6. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од ____ 
календарских дана,   рачунајући од дана увођења Извођача  у посао.  
 Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника, 
потписивањем прве стране.  
 Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, што стручни надзор 
констатује у грађевинском дневнику и Записнику о примепредаји радова између овде 
уговорних страна. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

             
Члан 7. 

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у 
коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи 
радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 
рокова, сматрају се нарочито: 

 
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
2. мере предвиђене актима надлежних органа; 
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 
4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао 

нити је могао знати да се морују извести. 
 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 
8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 
завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о 
кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 
пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 
 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 
истека коначног рока за завршетак радова.  
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 
одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач радова 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 средство обезбеђења за добро извршење посла.  

 

Члан 9. 
 Уколико Извођач не испуни све уговорене обавезе по овом Уговору, у уговореном року, 
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  од окончане ситуације. 
 Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду до пуног износа штете коју Наручилац 
има право да тражи од Извођача.  

 
Члан 10. 

 Уколико Наручилац претрпи штету због неоправданог кашњења од стране Извођача у 
извођењу радова, као и неиспуњења других уговорених обавеза, која је већа од износа уговорне 
казне, Наручилац може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до 
пуног износа претрпљене штете. 

 

Члан 11. 
  Наручилац се обавезује да: 

- изврши благовремено  плаћање сагласно одредбама 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. 

 Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни надзор уз 
обавезно достављање решења о вршењу стручног надзора, фотокопија лиценци и контакт 
телефона. 

 
Члан 12. 

 Наручилац Стручним надзором обезбеђује: 
- контролу да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој 

документацији на основу које је извршена пријава почетка радова, 
- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 

стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији, 
- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 
- контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици, 
- 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 13. 

 Извођач се обавезује да: 
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- 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 Наручиоцу, 

-  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 проузрокује,  
-  пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и о 

томе обавести Наручиоца, 
- сагласно одредбама овог Уговора преда Наручиоцу полисе осигурања. 

 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 14. 

 За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу, односно стручном 
надзору сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за 
објекте те врсте у складу са пројектно техничком документацијом, својом Понудом и 
конкурсном документацијом.  
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.  
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од стране 
акредитоване лабораторије за тај тип материјала.  
 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.  
 Извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом 
квалитету.  

 
Члан 15. 

 Извођач о завршетку предметних радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, 
најкасније 7 дана пре завршетка радова, а дан завршетка радова уписује се у грађевински 
дневник. 
 Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, 
потписивањем Записника. 
 Коначни обрачун радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 
 Примопредају радова се врши комисијски . Комисију за примопредају радова чине 
представници Наручиоца, Извођача, одговорни извођач радова и стручни надзор. 
 О примопредаји радова сачињава се записник о примопредаји радова и 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.  

 
Члан 16. 

 Гарантни рок за изведене радове је ____ месеци (не може бити краћи од 24 месеци), и 
почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној примопредаји радова и предаји 
средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року Наручиоцу.   

 На уграђену опрему Извођач обезбеђује произвођачку гаранцију. 
  Извођач је обавезан да, на дан потписивања Записника о  примопредаји предметних 
радова, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и опрему. 

  
Члан 17. 

 Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји 
изведених радова преда бланцо сопствену 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. 
  Извођач мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано менично овлашћење 
– писмо, на име гаранције за за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним 
номиналним износом од 10 % (десет посто) од укупне вредности уговора 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 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 5 (пет) дана дужи од 
дана истека гарантног рока за изведене радове.  

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 отклањање грешака у гарантном 
року  у случају ако Извођач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46. 
 Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење средства обезбеђења из става 1. овог члана. 

 
Члан 18. 

 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. 
 Уколико недостатке Извођач не отклони у року из претходног става, Наручилац ће 
активирати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и има право да те 
радове уступи другом извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.  

 
Члан 19. 

 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 Извођача, које су фиксне и непроменљиве. 
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 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
или мањкова радова, Извођач је дужан да застане са извођењем и писмено, као и уписом у 
грађевински дневник обавести стручни надзор и Наручиоца. 
 По добијању писане сагласности од стране стручног надзора и 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 примениће се јединичне цене из 
прихваћене Понуде Извођача, која чини саставни део овог Уговора. 
 Уколико се Наручилац сагласи са утврђеним вишковима и мањковима радова и мења се 
укупна цена из члана 2. овог Уговора, након сачињавања окончане ситуације сачиниће се анекс 
овом Уговору.  

 
Члан  20. 

 Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач у року од 5 дана од дана закључења Уговора не достави 

финансијско средство обезбеђења  за добро извршење посла; 
- ако Извођач у року од 5 дана од дана закључења Уговора не достави уговорене 

полисе осигурања; 
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о 

разлозима не обавести Наручиоца, у ком случају Наручилац има право да реализује средства 
обезбеђења  за добро извршење посла; 

- 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 средства обезбеђења за добро извршење посла; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
радова 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 средства обезбеђења за добро извршење посла  

- уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди и у 
овом Уговору и 

- у случају да Наручилац утврди да неће имати довољно средстава за завршетак 
предметних радова. 
 

Члан  21. 
 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 даљег 
пропадања. Извођач је дужан да достави Наручиоцу Изјаву да су радови изведени сагласно 
пројектно техничкој документацији, и његовој Понуди. У наведеном случају обе уговорне 
стране потписују Записник о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора.  
 Све трошкове раскида Уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
Уговор. 

 
Члан 22. 

 За све што овим Уговором није регулисано примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, Закон о 
јавним набавкама и други важећи прописи, технички нормативи и обавезни стандарди који 
важе за врсту радова који чине предмет овог Уговора. 

 
Члан 23. 

 Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних - оправданих разлога и 
околности, сагласном вољом обе уговорне стране, закључењем Анекса Уговора, у свему 
сагласно одредбама Закона о јавним набавкама.  
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 Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне 
током целог рока важења Уговора. 

 
Члан 24. 

 Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 
разлога, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњењем свих 
уговорених обавеза из овог Уговора и да их 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 25. 

 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а у 
противном уговарају стварну надлежност  Привредног суда у Суботици.  

 
Члан 26. 

 Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да све одредбе 
истог  представљају израз њихове слободне  воље. 
 Извођач се обавезује да ће Уговор потписати и доставити Наручиоцу најкасније у року 
од 5 дана од дана када му исти буде достављен на потписивање. 

 
Члан 27. 

 Овај Уговор сачињен је у 7 (девет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 
6 (шест)  примерака а Извођач 1 (један) примерак.  

 
 Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

- Прилог бр. 1. Понуда Извођача; и 
- Прилог бр. 2. Предмер и предрачун радова  
- Прилог бр. 3. – Споразум о заједничком подношењу понуде/ у случају да понуду 

подноси Група понуђача 
 
 
      ЗА ИЗВОЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 
      Д и р е к т о р,                     
 

________________________                                                          ___________________________ 
          
                                                                                                         МП 
 Напомена: 
 Модел уговора понуђач мора да попуни 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. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 Понуђач је дужан да сачини понуду према упутству Наручиоца, сагласно члану 87 ЗЈН. 

  

 1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи који се прилажу треба да су 
издати на српском језику. Уколико је неки од доказа издат на страном језику, обавезно је 
пирложити превод на спрски језик оверен од стране судског тумача. 
 

 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
 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 радова - ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА 
ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА  
ЈН К 50/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској управи, Суботица, 
Трг слободе 1, у Градском услужном центру, пријемно место 10.,  или 11. 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 времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања 
ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 
 Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани јемствеником, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не 
оштете листови. 
 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.  
 Конкурсна документација са предмером радова и шемама садржи 102 стране. 
 Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију као и да 
преузму на интернет странцама:  

- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs 
- на Порталу наручиоца: www.subotica.rs 
 

 3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 Рок за подношење понуде је   21.10_.2019. године до 11:00 часова. 
 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 
до рока из става 1.  без обзира на начин достављања. 
 

 4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 21.10.2019. године у просторијама 
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12:00 часова, у Старој Градској кући, 
канцеларији 211-2. 
 Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
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 Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању 
понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача, да би 
могли активно учествовати у поступку отварања понуда. 

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

  5. ПАРТИЈЕ 
 Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

 6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

 7. 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 радова –  ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА 
ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА  
- ЈН К 50/19, НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Допуна понуде за јавну набавку радова – ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА 
ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА  
- ЈН К 50/19, НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 “Опозив понуде за јавну набавку радова –  ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА 
ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА  
- ЈН К 50/19, НЕ ОТВАРАТИ” или 
  „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА 
ОБЈЕКТА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА 
ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА  
- ЈН К 50/19, НЕ ОТВАРАТИ”. 
  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 

 8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 
 У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

 9. 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. 
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 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 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. 
 

 10. 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) Закона и то податке 
о:  

      - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- 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 складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

 11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

- 30% уговорене вредности на основу прве привремене ситуације а по извршењу 30% 
радова (30% од укупно уговорених радова) сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року 
не дужем од  45 дана, од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца;  
 

- 40% уговорене вредности на основу друге привремене ситуације а по извршењу 70% 
радова (70% од укупно уговорених радова) сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року 
не дужем од  45 дана, од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца;  
 

- 30% уговорене вредности након достављања окончане ситуације по завршетку радова 
и извршене примопредаје истих, на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року не дужем од 45 
дана од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног Записника о 
примопредаји радова и коначног обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 
 Плаћање ће се вршити на рачун Извођача радова. 
 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. 
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 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће 
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 
 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, 108/16, 113/17 и 30/18).  
 Извођач испоставља ситуацију без исказаног ПДВ-а. 

 

 11.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана 

потписивања записника о примопредаји радова. 
На уграђену опрему извођач радова обезбеђује произвођачку гаранцију. 

  

 11.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
 Рок за извођење радова је најдуже 120 календарских дана, од дана увођења извођача у 
посао. Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник. 
  
 11.4. Место извођења радова: 
 Суботица, Жарка Зрењанина 16., парцела број 3630 к.о. Стари град. 

 
 11.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 
 

 12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима (радне снаге, 
материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично) 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. У обрасцу понуде навести укупну цену без ПДВ-а, износ 
ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом. 
 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 Понуда са варијантама није дозвољена.  
 Попуст на понуђену цену није дозвољен. 

 

 13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство 
финансије. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству  заштите  животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

 

 14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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 ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ: 
 

14.1.     Као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла: 
 Изабрани понуђач  се обавезује 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. 
  Избрани понуђач мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано менично 
овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним 
износом од 10 % (десет посто) од укупне вредности уговора 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 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 Извођач не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 
 Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у 
целости. 

Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46. 
 Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 

 
14.2.     Као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном 

року: 
 Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји 
изведених радова преда бланцо сопствену 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. 
  Извођач мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано менично овлашћење 
– писмо, на име гаранције за за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним 
номиналним износом од 10 % (десет посто) од укупне вредности уговора 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 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 5 (пет) дана дужи од 
дана истека гарантног рока за изведене радове.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
ако Извођач не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 

Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46. 
 Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење средства обезбеђења. 
 

 15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
  
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

 16. 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 конкрусној 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 – ЕНЕРГЕТСКА 
САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА 
ЗАШТИТА) СА ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 2, ГЕРОНТОЛОШКОГ 
ЦЕНТРА СУБОТИЦА  - ЈН К 50/19, ”. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs у току трајања радног времена наручиоца од 07:00 до 15:00 часова, 
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је примљен. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs радним 
данима након истека радног времена наручиоца, тј. након 15:00 часова, примљени захтев ће се 
евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима 
када наручилац не ради (викендом или у данима државног празника), примљени зхатев ће се  
евидентирати првог следећег радног дана. 
 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.  
 

 17. 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 
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упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93.) 
 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.  
 

 18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРНЦЕ 
  
 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у пртходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 
за подношење понуда сходно члану 82. ЗЈН. 

 

 19. 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, сагласно члану 75. 
став 2. Закона о јавним набавкама (Образац бр. 5.).  
 

 20. 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. 
 

 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума 
у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

  Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-
маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
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 Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на емаил: javnenabavke@subotica.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 емаил: javnenabavke@subotica.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 заштиту права е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs  данима када наручилац не ради (викендом или у данима државног 
празника) примљени захтев ће се  евидентирати првог следећег радног дана. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 
од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона 
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 члана 63. става 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.                  
 После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, 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 захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, 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.  
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда.  
Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара уколико се захтев подноси након отварања понуда.  

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН 

која мора да 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; 
     (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
     (4)  број рачуна буџета: 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: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
     (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; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и  све друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 
административне таксе;  
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3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
 Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.kjn.gov.rs.  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН. 
 

 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
  
 Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року до 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 Понуђач је дужан да уговор о јавној набавци потпише, овери и врати Наручиоцу у року 
од 5 дана од дана када га је примио на потпис. 
 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.  
 

 23. 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 и овим упутством. 
 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. 

 
 24. ОСИГУРАЊЕ 
  
 Извођач је дужан да у року од 5 дана од дана закључења Уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу 
полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 
 Извођач радова је дужан да у року од 5 дана од дана закључења Уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према 
важећим законским прописима. 
 Извођач радова је дужан да у року од 5 дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу 
полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој 
уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, оригинал или оверену 
копију, у складу са важећим прописима. 
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 25. 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. 

  
 26. 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 писаној форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. 

 

 27. 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.  
 

 28. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
  
 Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона 
о јавним набавкама. 

 

 29. ПРИМЕНА ЗАКОНА 
  
 Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 
стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. 
 Извођење радова ће се вршити у складу са Законом о планирању и изградњи, Посебним 
узансама о грађењу, пројектном документацијом, прописима, стандардима, правилима струке и 
Законом о облигационим односима, ЗЈН и другим прописима који регулишу предметне радове 
ове јавне набавке. 
 Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима, 
подзаконским актима, уредбама и правилима који на било који начин могу утицати, или се 
примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова. 

 

 30. 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 обезбеђења; 
4) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама и 
6) понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке. 
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 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. 
 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. 

 

 31. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
  
 Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из Позива и 
конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује испуњеност 
обавезних и додатних услова поднесе следеће обрасце и документе попуњене, потписане од 
стране овлашћеног лица: 

Образац број 1 –   Образац понуде; 
Образац број 2 –   Образац струкутре цене са упутством за попуњавање; 
Образац број 3 –   Образац трошкова припреме понуде; (није обавезно) 
Образац број 4 –   Образац изјаве о независној понуди; 
Образац број 5 –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН; 
Образац број 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача; 
Образац број 7 –   Пословни капацитет – референтна листа; 
Образац број 8 –   Потврда о референцама;  
Образац број 9 –   Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету; 
Образац број 10 –  Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету; 
Модел уговора; 
Предмер  радова – Техничка спецификација; 
Споразум из члана 81. ЗЈН, уколико понуду подноси група понуђача; 

  
 У случају да понуду подноси привредно друштво или предузетник, за које по Закону о 
привредним друштвима није обавезна употреба печата, не оверавају обрасце.  

 Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом: 
 Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, 
потписани од стране овлашћеног лица Понуђача и оверени печатом Понуђача. За лакше 
попуњавање образаца, дозвољено је копирање истих, са истим садржајем. 
 Докази о испуњености услова могу се достављати  у неовереним читким 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 оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа.  
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 
2) и  4) ЗЈН. 
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 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4), а  додатне 
услове група понуђача испуњава заједно. Ако понуду подноси група понуђача овлашћени 
представник групе понуђача потписује обрасце, осим за које је у конкурсној документацији 
одређено да мора сваки члан групе понуђача да попуњава и потпише. (у ком случају се обрасци 
фотокопирају у потребном броју). 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). У случају да 
понуђач подноси понуду са подизвођаечм, понуђач сам мора да испуњава и све обавезне и 
додатне услове. 
 Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
 

30. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна, сходно Пправилнику о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова ( „Службени лгасник РС бр. 86/15 и 41/19). 
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  VII  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА  ОБЈЕКТА ВАНИИНСТИТУЦИОНАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ (ОТВОРЕНА ЗАШТИТА) СА ГЕРОНТОЛОШКИМ КЛУБОМ ЦЕНТАР 

2, ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА 
 
Предмет јавне набавке су радови – Енергетска санација објекта 
ванинституционалне заштите (отворена заштита) са геронтолошким клубом 
Центар 2, Геронтолошког центра Суботица, у отвореном поступку бр. ЈН К 
50/19. 
 
 
Предмет радова је енергетска санација објекта ванинституционалне заштите 
(отворена заштита) са геронтолошким клубом Центар 2, Геронтолошког центра 
Суботица, који се налазе у Суботици на адреси Жарка Зрењанина број 16, 
парцела број 3630 к.о. Стари град. 
У природи реч је о два засебна објекта у једном дворишту и то један објекат са 
уличне стране који служи као простор за потребе клуба Центар 2. Бруто 
површина овог објекта износи 231,34 m². 
У дворишном делу налази се други објекат који служи као простор где се налази 
седиште Службе „Отворена заштита“ (служба ванинституционалне заштите) и 
који је укупне бруто површине 414,96 m². 
 

 
ARHITEKTURA – ULIČNI OBJEKAT 
 

Poz Naziv Jedinica 
mere Količina 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om 

Ukupno 
bez PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

I. PRIPREMNI RADOVI 
1 Čišćenje slojeva stare boje 

sa ravnih površina fasade 
objekta. Pažljivo očistiti stare 
slojeve boje sa ravnih delova 
fasade, za ugradnju 
termoizolacije. Boja se 
uklanja sa svih fasadnih 
zidova koji su omalterisani. 
Čišćenje izvršiti mehaničkim 
putem – čeličnim četkama. 
Prilikom čišćenja voditi 
računa da se ne ošteti 
podloga. U cenu ulazi i skela. 
Obračun po m² očišćene 
površine fasade. 

M² 345,00     

2 Obijanje dotrajalog maltera 
sa fasadnih zidova objekta.  
Nadzorni organ i izvođač 
pismenim putem odrediće 
površine sa kojih se obija 
malter.  Obiti malter i 
klamfama očistiti spojnice do 
dubine 2 cm. Površine opeka 
očistiti čeličnim četkama i 
oprati zidove vodom. 

M² 86,00     
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Procenjena površina maltera 
za obijane iznosi 25% 
površine fasadnih zidova. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku 
deponiju. 
Obračun po m² obijene 
površine fasade. 

3 Demontaža olučnih vertikala 
zajedno sa 
podkonstrukcijom. Limariju 
demontirati, upakovati, 
utovariti u kamion i odvesti 
na deponiju koju odredi 
investitor udaljenu do 15 km. 
U cenu ulazi i skela. 
Obračun po m’ limarije. 

M 32,00     

4 Demontaža podprozorskih 
limarskih okapnica, zajedno 
sa slojevima ispod lima. 
Limariju demontirati, 
upakovati, utovariti u kamion 
i odvesti na deponiju koju 
odredi investitor udaljenu do 
15 km. U cenu ulazi i skela. 
Obračun po m’ limarije. 

M 18,00     

5 Pažljiva demontaža dotrajalih 
prozora (unutrašnjih i 
spoljnih) zajedno 
podprozorskim klupicama, 
opšavnim limovima i sl. 
Demontirani otvor sklopiti I 
staviti na raspolaganje 
investitoru, ili utovariti na 
kamion i odvesti na deponiju 
koju odredi investitor 
udaljenu do 15 km. 
Obračun po kom. 

      

 Prozor POS01                                     
(195x185cm)     

kom 2     

 prozor POS02                                        
(260x185cm)     

kom 1     

 prozor POS03                                        
(120x185cm) 

kom 3     

 prozor POS04                                           
(80x80cm)     

kom 5     

 prozor POS05                                           
(60x60cm) 

kom 1     

6 Pažljiva demontaža dotrajalih 
vrata I portala (unutrašnjih I 
spoljnih) zajedno  pragovima, 
štokom, podštokom I sl. 
Demontirani otvor sklopiti I 
staviti na raspolaganje 
investitoru, ili utovariti na 
kamion I odvesti na deponiju 
koju odredi investitor 
udaljenu do 15 km. 
Obračun po kom. 

      

 Portal sa dvokrilnim vratima    kom 1     
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POS06 (177x390cm)     
 dvokrilna vrata     

 POS07 (134x220cm)                          
kom 2     

 jednokrilna vrata      
POS08 (111x220cm)                             

kom 1     

7 Pažljiva demontaža 
gromobranske instalacije na 
fasadama, sa pakovanjem, 
odnošenjem i skladištenjem 
na deponiju udaljenu do 15 
km, po izboru investitora.  
Obračun po m’ instalacije. 

M 32,00     

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI   
II ZIDARSKI RADOVI 

1 Impregnacija i izravnavanje 
fasadnih zidova 
građevinskim lepkom na bazi 
polimer cementa (kvaliteta 
Isomat AK-T65 „ili 
odgovarajuće“), pre ugradnje 
termoizolacje. Preko 
pripremljene podloge nanosi 
se građevinski lepak u dva 
sloja. U prvi impregnirajući 
sloj dodati Latex (kvaliteta 
Isomat „ili odgovarajuće“), 
zamešati retko i naneti 
četkom ili valjkom.  
Drugi, izravnavajući sloj 
građevinskog lepka naneti 
par sati nakon prvog sloja. 
Pre ugrdnje zidove pokvasiti 
vodom. Ravnoću podloge 
kontrolisati ALU ravnjačom. 
Obračun po m² obrađene 
površine. 

M² 345,00     

2 Malterisanje delova 
spoljašnjih zidova objekta 
produžnim malterom u dva 
sloja (zidovi sa kojih je obijen 
ispucao malter). Pre 
malterisanja površine očistiti i 
isprskati mlekom. Prvi sloj, 
grunt, raditi produžnim 
malterom debljine sloja do 2 
cm od prosejanog šljunka, 
„jedinice“ i kreča. Malter 
stalno mešati da se krečno 
mleko ne izdvoji. Malter 
naneti preko pokvašene 
podloge i narezati radi boljeg 
prihvatanja drugog sloja. 
Drugi sloj spraviti sa sitnim i 
čistim peskom, bez primesa 
mulja i organskih materija. 
Perdašiti uz kvašenje i 
glačanje malim perdaškama. 
Omalterisane površine 
moraju biti ravne, bez 
preloma i talasa, a ivice oštre 

M² 86,00     
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i prave. Malter kvasiti da ne 
dođe do brzog sušenja i 
„pregorevanja“.U cenu ulazi i 
pomoćna skela. 
Obračun po m² obrađene 
površine. 

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI   
III LIMARSKI RADOVI 

1 Izrada i montaža olučnih 
pravougaonih cevi, razvijene 
širine (RŠ) do 50 cm, 12x12 
cm, debljine lima 0,50 mm, 
od čeličnog plastificiranog 
lima 0.5mm,  u boji RAL 9006 
(silver). Delovi olučnih cevi 
moraju da ulaze jedan u 
drugi minimum 50 mm. 
Pocinkovane obujmice sa 
držačima postaviti na 
razmaku od 200 cm. Preko 
obujmica postaviti ukrasnu 
traku. Cevi moraju biti 
udaljene od zida minimum 20 
mm. Na ulazu u vertikalu 
postaviti PVC rešetku. 
Završetak olučne cevi po 
detalju. 
Obračun po m’. 

M 32,00     

UKUPNO LIMARSKI RADOVI   
IV. FASADERSKI RADOVI 

1 Izvođenje fasade objekta 
Maurexin Energy Saving 
System Top „ili 
odgovarajuće“. Ploče 
kamene vune (klasa kvaliteta 
Rockwool „ili odgovarajuće“), 
debljine 10 cm, gustine od 
90-120 kg/m³., postaviti kao 
termo I zvučnu izolaciju 
zidova preko građevinskog 
lepka I ankerovati specijalnim 
tiplovima, po proizvođačkom 
uputstvu. Prvi red ploča 
postaviti preko sistemske 
lajsne koja se niveliše u visini 
završetka postojeće sokle I 
tipluje u fasadni zid 
sistemskim tiplama. U koliko 
je zid nedovoljno ravan, 
postavljaju se distanceri. 
Građevinski lepak se nanosi 
obodno celim obimom ploče I 
u unutrašnjosti kao “pogača” 
širine 15 cm. Kontaktna 
površina ploče pokrivena 
građevinskim lepkom mora 
da bude minimum 40% 
površine ploče.Postavljanje 
ploča krenuti od početnog 
profila-lajsne na gore. 
Sledeći red se postavlja 

M² 177,00     
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smaknuto minimalno 30 cm. 
Prilikom ugradnje ravnoću 
kontrolisati ALU ravnjačom. 
Na mestima otvora ploče 
useći ucelo, tako da 
horizontalni I vertikalni deo 
špaletne bude sečen iz jedne 
ploče (“L” oblik). Nakon 
lepljenja termoizolacionih 
ploča vrši se mehaničko 
pričvršćavanje sistemskim 
tiplama sa prethodnim 
bušenjem. (6 kom/m², u 
ivičnim zonama 8 kom/m²). 
Nakon tiplovanje ugraditi 
sistemske profile oko otvora 
na fasadi I oko ivica fasadnih 
zidova: špaletne, ugaoni 
okapni I ugaoni profili. Zatim 
se nanosi prvi sloj 
građevinskog lepka 
(Maurexin Energy Star „ili 
odgovarajuće“) prvo na 
uglove, u koji se utapa 
staklena mrežica (Murexin 
Energy Textile „ili 
odgovarajuće“). Spoj 
horizontalne I vertikalne ivice 
se dijagonalno armira 
parčadima staklene mrežice 
20x40cm. Zatim se preko 
cele površine nanosi prvi sloj 
građevinskog lepka (odozdo 
prema gore u visini objekta) 
u koji se utapa staklena 
mrežica. Minimalan preklop 
staklene mrežice je 10cm. 
Preko se nanosi drugi sloj 
građevinskog lepka debljine 
5mm.    
Preko građevinskog lepka I 
staklene mrežice nanosi se 
sistemski prajmer (Maurexin 
energy primer „ili 
odgovarajuće“) preko koga 
se nanosi finalni sloj – 
tankoslojni malter visoke 
paropropusnosti, (Maurexin 
Energy Brilliant „ili 
odgovarajuće“) otporan na 
vremenske prilike I prljanje, 
napravljen na bazi veštačkih 
smola.  Ton boje po izboru 
investitora. Pre početka 
bojenja uraditi probne 
uzorke.Tehnologija ugradnje 
prema proizvođačkom 
uputstvu. U cenu ukalkulisati 
I radnu skelu. 
Obračun po m² izvedene 
fasade. 
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2 Izvođenje fasade 
“KULIRPLAST” preko sokle, 
kvaliteta Maurexin Energy 
Creative „ili odgovarajuće“. 
Termoizolacija na soklama 
objekta se izvodi od ploča 
XPS-a (klasa kvaliteta 
Styrodur BASF, Austrotherm 
XPS 30 „ili odgovarajuće“), 
debljine 6 cm, minimalne 
gustine od 35 kg/m³. 
Prosečna visina sokle iznosi 
70cm.  Ploče XPS-a postaviti 
kao termo I zvučnu izolaciju 
temeljnih zidova preko 
građevinskog lepka. 
.Građevinski lepak se nanosi 
na celu površinu sokle I 
“ohrapavi” izvlačenjem. Zatim 
se u lepak postavljaju ploče 
XPS-a. Nakon lepljenja 
termoizolacionih ploča vrši se 
mehaničko pričvršćavanje 
sistemskim tiplama sa 
prethodnim bušenjem. (6 
kom/m², u ivičnim zonama 8 
kom/m²). Nakon tiplovanje 
ugraditi sistemske profile oko 
ivica fasadnih zidova: 
špaletne, ugaoni okapni I 
ugaoni profili. Zatim se 
nanosi prvi sloj građevinskog 
lepka (kvalitet Maurexin 
Energy Star „ili 
odgovarajuće“) prvo na 
uglove, u koji se utapa 
staklena mrežica (kvalitet 
Murexin Energy Textile „ili 
odgovarajuće“). Zatim se 
preko cele površine nanosi 
prvi sloj građevinskog lepka 
(odozdo prema gore u visini 
objekta) u koji se utapa 
staklena mrežica. Minimalan 
preklop staklene mrežice je 
10cm. Sledeći sloj koji se 
nanosi je jednokomponentni 
zaštitni namenski premaz 
građevinskog lepka za sokle 
(kvalitet Maurexin Energy 
Base „ili odgovarajuće“).  
Finalna obrada sokle je 
dekorativni malter zrnaste 
strukture (2mm zrno – 
kvalitet Maurexin Energy 
Creative „ili odgovarajuće“). 
Ton boje po izboru 
investitora. Pre početka 
bojenja uraditi probne 
uzorke. Tehnologija ugradnje 
prema proizvođačkom 

M² 36,00     
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uputstvu. U cenu ukalkulisati 
I radnu skelu 
Obračun po m² izvedene 
fasade. 

3 Izvođenje fasade objekta 
kvaliteta Maurexin Energy 
Saving System Top „ili 
odgovarajuće“, preko 
ofasadnih površina objekta 
koji nisu obloženi 
termoizolacijom (fasada pod 
zaštitom zavoda). Preko 
obloge se nanosi prvi sloj 
građevinskog lepka (kvalitet 
Maurexin Energy Star„ili 
odgovarajuće“) prvo na 
uglove, u koji se utapa 
staklena mrežica (kvalitet 
Murexin Energy Textile „ili 
odgovarajuće“). Spoj 
horizontalne I vertikalne ivice 
se dijagonalno armira 
parčadima staklene mrežice 
20x40cm. Zatim se preko 
cele površine nanosi prvi sloj 
građevinskog lepka (odozdo 
prema gore u visini objekta) 
u koji se utapa staklena 
mrežica. Minimalan preklop 
staklene mrežice je 10cm. 
Preko se nanosi drugi sloj 
građevinskog lepka debljine 
5mm. Preko građevinskog 
lepka I staklene mrežice 
nanosi se sistemski prajmer 
(kvaliteta Maurexin energy 
primer „ili odgovarajuće“) 
preko koga se nanosi finalni 
sloj – tankoslojni malter 
visoke paropropusnosti, 
(kvaliteta Maurexin Energy 
Brilliant „ili odgovarajuće“) 
otporan na vremenske prilike 
I prljanje, napravljen na bazi 
veštačkih smola.  Ton boje 
po izboru investitora. Pre 
početka bojenja uraditi 
probne uzorke. Tehnologija 
ugradnje prema 
proizvođačkom uputstvu. U 
cenu ukalkulisati I radnu 
skelu. 
Obračun po m² izvedene 
fasade. 

M² 132,00     

UKUPNO FASADERSKI RADOVI   
V. IZOLATERSKI RADOVI 

1 Nabavka I nanošenje ISOL-
THERM „ili odgovarajuće“ 
tankoslojne termičke izolacije 
u pasti, na zidove enterijera 
(vanjske zidove). Nanosi se 

M² 132,00     
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nazubljenom gletaricom 4 
mm, u sloju 5 mm. Površina 
treba da bude ravna, čista I 
tretirana impregnacijom prije 
upotrebe. Priprema podloge 
ukalkulisana u cenu. Gotovu 
masu razrediti vodom po 
potrebi.       
Obračun po m² obrađene 
površine. 

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI   
VI. MOLERSKI RADOVI 

1 Bojenje sa gletovanjem 
unutrašnjih zidova koji su 
obrađeni termoizolacionom 
pastom, poludisperzivnim 
bojama kvaliteta Helios „ili 
odgovarajuće“, boje po 
izboru investitora. Sve 
površine brusiti, impregnirati I 
kitovati manja oštećenja. 
Predbojiti I ispraviti toniranim 
disperzionim kitom, a zatim 
bojiti poludisperzivnom 
bojom prvi I drugi put. U cenu 
ulazi I radna 
skela.Tehnologija ugradnje 
prema proizvođačkom 
uputstvu. U cenu ukalkulisati 
I radnu skelu 
Obračun po m² obrađene 
površine. 

M² 132     

UKUPNO MOLERSKI RADOVI   
VII. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 

 PVC FASADNA STOLARIJA       
1 Izrada I postavljanje 

zastakljenih PVC otvora – 
fasadnih prozora, datih 
dimenzija. Prozore izraditi od 
visokootpornog 
koekstrudovanog tvrdog 
PVC-a ojačanog staklenim 
vlaknima, sa višekomornim 
sistemom profila I termo 
prekidom, (kvalitet sistem 
Rehau „ili odgovarajuće“), po 
šemi stolarije I detaljima. 
PVC profili su visoke 
površinske glatkoće profila 
(visokovredna, glatka, 
zatvorena površina, laka za 
održavanje koja ne privlači 
prašinu), vidne širine 74mm I 
sistemske dubine 70mm (5 
komora), u beloj boji. 
Dihtovanje se obezbeđuje 
preko 3 sistemska 
visokoelastična dihtunga 
ekstrudovana u PVC profil. 
Ugraditi čelična ojačanja 
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unutar PVC profila. 
Obezbediti princip 
vodootpornosti u celom 
profilu. Ugradnju izvršiti sa 
sistemskim podštokovima za 
starogradnju u ravni profila 
rama (Solbank 30mm I bočni 
profil za proširenje štoka 
60/70mm). Ugraditi 
sistemsku podprozorsku 
klupicu od kamena (granit 3 
cm) – tamna boja I sistemsku 
ALU okapnicu (plastifikacija u 
sivoj boji – RAL9006).  
Zastakljavanje raditi: stаklo 
4+15+4+15+4 Low-E (2 
visokotrаnspаretna sloja 
plemenitog metаlа – tvrdi 
film), punjeno аrgonom. 
Upotrebiti stаklа kvaliteta 
sledećih proizvođаčа: 
Guardian, Glaverbel, 
Pilkington „ili odgovarajuće“. 
Netransparentni deo izvesti 
od sendvič panela sa PU 
ispunom. Ukupаn koeficijent 
zа ceo otvor morа biti Uf+w = 
0,8 W/m2K – I obаvezno 
аtestom potvrditi zаhtevаni 
ekvivаlentni koeficijent 
prolаzа toplote zа ceo otvor. 
Klasa protivprovalne zaštite – 
STANDARD I WK2. Klasa 
zvučne zaštite –STANDARD. 
Okov klase kvaliteta “Maco”, 
“Gu”, “Sigenia” „ili 
odgovarajuće“ u boji PVC 
profila. Kvaka-ručka za 
otvaranje-standardna PVC 
kvaka (crna boja). 
Za otvaranje krila nadsvetla 
ugraditi gurtnu – potezni 
kanap.  Detalj ugradnje, 
okov, boja PVC profila, 
kvalitet, karakteristike I sl. Po 
šemi stolarije. Pozicijom 
obuhvaćena  ugradnja 
potprozorske klupice, 
okapnice, dihtovanje prozora, 
obrada obodnih zidova I 
ostalo navedeno u opisu 
pozicije, tj. Komplet ugrađen 
otvor. 
Obračun po komadu komplet 
ugrađenog otvora. 

 Prozor POS01                                        
(195x185cm)     

kom 2     

 prozor POS02                                        
(260x185cm) 

kom 1     

 prozor POS03                             
(120x185cm) 

kom 3     
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 prozor POS04                                           
(80x80cm) 

kom 5     

 prozor POS05                                           
(60x60cm) 

kom 1     

ALU FASADNA STOLARIJA 
2 Izrada i postavljanje fasadne 

stolarije - jednokrilnih i 
dvokrilnih zastakljenih vrata i 
portala od aluminijumskih 
višekomornih profila sa 
termoprekidom, po šemi 
stolarije. Profili su ravnih 
ivica eloksirani u prirodnoj 
boji aluminijuma,  (kvalitet 
sistem Alumil M11500 
Alutherm Super „ili 
odgovarajuće“). ALU profili 
su ravnih ivica sa 
termoprekidom, dubine 
profila rama 76.5mm, 
minimalne vidne širine 137 
mm, toplotna izolacija - EN 
ISO 10077-2, vazdušna 
nepropusnost - EN 12207 - 
Class 4, vodo-nepropusnost - 
EN 12208 - Class E900, 
otpornost na pritisak vetra - 
EN 12210 - Class C4/C5, sa 
obezbeđenim principom 
vodootpornosti u celom 
profilu,   
eloksirani u prirodnoj boji 
auluminijuma. Ugradnju 
izvršiti sa sistemskim 
podštokovima za 
starogradnju u ravni profila 
rama.Otvaranje vrata oko 
vertikalne ose. Ispunu raditi: 
netransparentni deo - 
sistemski sendvič panel sa 
ispunom od PU.Dihtovanje - 
sistemskim EPDM gumama-
min. 2 kom. Ukupаn 
koeficijent zа ceo otvor morа 
biti Uf+w = 0,8 W/m2K - i 
obаvezno аtestom potvrditi 
zаhtevаni ekvivаlentni 
koeficijent prolаzа toplote zа 
ceo otvor. 
Klasa protivprovalne zaštite - 
WK2 i STANDARD. Klasa 
zvučne zaštite -STANDARD. 
Okov klase kvaliteta "Maco", 
"Gu", "Sigenia" „ili 
odgovarajuće“ u boji ALU 
profila, ručka za otvaranje-
standardna PVC kvaka (crna 
boja),  bravljenje u 
standardnoj izvedbi sa 
cilindrom i 4 ključa. 
Zastakljavanje, detalj 
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ugradnje, okov, boja profila, 
kvalitet, karakteristike i sl. po 
šemi stolarije. Pozicijom 
obuhvaćena  ugradnja praga, 
dihtovanje otvora, obrada 
obodnih zidova i ostalo 
navedeno u opisu pozicije, tj. 
komplet ugrađen otvor. 
Obračun po komadu komplet 
ugrađenog otvora. 

 Portal sa dvokrilnim vratima    
POS06             (177x390cm)    

kom 1     

 dvokrilna vrata     POS07                               
(134x220cm) 

kom 2     

 jednkrilna vrata     POS08                              
(111x220cm) 

kom 1     

UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA   
SVE UKUPNO   

 
 

ARHITEKTURA – DVORIŠNI OBJEKAT 
 
 

Po
z 

Naziv 
Jedinic
a mere 

Količi
na 

Jediničn
a cena 

bez 
PDV-a 

Jediničn
a cena sa 
PDV-om 

Ukupno 
bez PDV-

a 

Ukupno sa 
PDV-om 

I. PRIPREMNI RADOVI 
1 Čišćenje slojeva stare boje sa 

ravnih površina fasade 
objekta. Pažljivo očistiti stare 
slojeve boje sa ravnih delova 
fasade, za ugradnju 
termoizolacije. Boja se uklanja 
sa svih fasadnih zidova koji su 
omalterisani. Čišćenje izvršiti 
mehaničkim putem – čeličnim 
četkama. Prilikom čišćenja 
voditi računa da se ne ošteti 
podloga.U cenu ulazi i skela. 
Obračun po m² očišćene 
površine fasade. 

M² 217,00     

2 Obijanje dotrajalog maltera sa 
fasadnih zidova objekta.  
Nadzorni organ i izvođač 
pismenim putem odrediće 
površine sa kojih se obija 
malter.  Obiti malter i klamfama 
očistiti spojnice do dubine 2 
cm. Površine opeka očistiti 
čeličnim četkama i oprati 
zidove vodom. Procenjena 
površina maltera za obijane 
iznosi 25% površine fasadnih 
zidova. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. 
Obračun po m² obijene 
površine fasade. 

M² 54,00     
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3 Demontaža olučnih vertikala 
zajedno sa podkonstrukcijom. 
Limariju demontirati, 
upakovati, utovariti u kamion i 
odvesti na deponiju koju odredi 
investitor udaljenu do 15 km. U 
cenu ulazi i skela. 
Obračun po m’ limarije. 

M 16,00     

4 Demontaža podprozorskih 
limarskih okapnica, zajedno sa 
slojevima ispod lima. Limariju 
demontirati, upakovati, 
utovariti u kamion i odvesti na 
deponiju koju odredi investitor 
udaljenu do 15 km. U cenu 
ulazi i skela. 
Obračun po m’ limarije. 

M 19,00     

5 Pažljiva demontaža dotrajalih 
prozora (unutrašnjih i spoljnih) 
zajedno podprozorskim 
klupicama, opšavnim limovima 
i sl. Demontirani otvor sklopiti I 
staviti na raspolaganje 
investitoru, ili utovariti na 
kamion i odvesti na deponiju 
koju odredi investitor udaljenu 
do 15 km. 
Obračun po kom. 

      

 Prozor POS01                                        
(140x132cm) 

kom 1     

 prozor POS02                                        
(275x132cm) 

kom 3     

 prozor POS03                                        
(135x132cm) 

kom 1     

 prozor POS04                                        
(275x144cm) 

kom 1     

 prozor POS05                                           
(85x86cm) 

kom 4     

6 Pažljiva demontaža dotrajalih 
vrata i portala (unutrašnjih i 
spoljnih) zajedno  pragovima, 
štokom, podštokom i sl. 
Demontirani otvor sklopiti I 
staviti na raspolaganje 
investitoru, ili utovariti na 
kamion i odvesti na deponiju 
koju odredi investitor udaljenu 
do 15 km. 
Obračun po kom. 

      

 Jednokrilna vrata   POS06                                
(101x222cm)     

kom 3     

 dvokrilna vrata     POS07                               
(195x222cm)     

kom 1     

 jednokrilna vrata   POS08                                 
(70x222cm)     

kom 2     

7 Pažljiva demontaža 
gromobranske instalacije na 
fasadama, sa pakovanjem, 
odnošenjem i skladištenjem na 
deponiju udaljenu do 15 km, 

M 18,00     
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po izboru investitora. 
Obračun po m’ instalacije. 

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI   
II ZIDARSKI RADOVI 

1 Impregnacija i izravnavanje 
fasadnih zidova građevinskim 
lepkom na bazi polimer 
cementa (kvalitet Isomat AK-
T65 „ili odgovarajuće“), pre 
ugradnje termoizolacje. Preko 
pripremljene podloge nanosi 
se građevinski lepak u dva 
sloja. U prvi impregnirajući sloj 
dodati Latex (kvalitet Isomat „ili 
odgovarajuće“), zamešati retko 
i naneti četkom ili valjkom. 
Drugi, izravnavajući sloj 
građevinskog lepka naneti par 
sati nakon prvog sloja. Pre 
ugrdnje zidove pokvasiti 
vodom. Ravnoću podloge 
kontrolisati ALU ravnjačom. 
Obračun po m² obrađene 
površine. 

M² 217,00     

2 Malterisanje delova spoljašnjih 
zidova objekta produžnim 
malterom u dva sloja (zidovi sa 
kojih je obijen ispucao malter). 
Pre malterisanja površine 
očistiti i isprskati mlekom. Prvi 
sloj, grunt, raditi produžnim 
malterom debljine sloja do 2 
cm od prosejanog šljunka, 
„jedinice“ i kreča. Malter stalno 
mešati da se krečno mleko ne 
izdvoji. Malter naneti preko 
pokvašene podloge i narezati 
radi boljeg prihvatanja drugog 
sloja. Drugi sloj spraviti sa 
sitnim i čistim peskom, bez 
primesa mulja i organskih 
materija. Perdašiti uz kvašenje 
i glačanje malim perdaškama. 
Omalterisane površine moraju 
biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. 
Malter kvasiti da ne dođe do 
brzog sušenja i 
„pregorevanja“.U cenu ulazi i 
pomoćna skela. 
Obračun po m² obrađene 
površine. 

M² 54,00     

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI   
III LIMARSKI RADOVI 

1 Izrada i montaža olučnih 
pravougaonih cevi, razvijene 
širine (RŠ) do 50 cm, 12x12 
cm, debljine lima 0,50 mm, od 
čeličnog plastificiranog lima 
0.5mm,  u boji RAL 9006 
(silver). Delovi olučnih cevi 

M 16,00     
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moraju da ulaze jedan u drugi 
minimum 50 mm. Pocinkovane 
obujmice sa držačima postaviti 
na razmaku od 200 cm. Preko 
obujmica postaviti ukrasnu 
traku. Cevi moraju biti udaljene 
od zida minimum 20 mm. Na 
ulazu u vertikalu postaviti PVC 
rešetku. Završetak olučne cevi 
po detalju. 
Obračun po m’. 

UKUPNO LIMARSKI RADOVI   
IV. FASADERSKI RADOVI 

1 Izvođenje fasade objekta 
kvaliteta Maurexin Energy 
Saving System Top „ili 
odgovarajuće“. Ploče kamene 
vune (klasa kvaliteta Rockwool 
„ili odgovarajuće“), debljine 10 
cm, gustine od 90-120 kg/m³., 
postaviti kao termo i zvučnu 
izolaciju zidova preko 
građevinskog lepka i 
ankerovati specijalnim 
tiplovima, po proizvođačkom 
uputstvu. Prvi red ploča 
postaviti preko sistemske 
lajsne koja se niveliše u visini 
završetka postojeće sokle i 
tipluje u fasadni zid sistemskim 
tiplama. U koliko je zid 
nedovoljno ravan, postavljaju 
se distanceri. Građevinski 
lepak se nanosi obodno celim 
obimom ploče i u unutrašnjosti 
kao "pogača" širine 15 cm. 
Kontaktna površina ploče 
pokrivena građevinskim 
lepkom mora da bude 
minimum 40% površine 
ploče.Postavljanje ploča 
krenuti od početnog profila-
lajsne na gore. Sledeći red se 
postavlja smaknuto minimalno 
30 cm. Prilikom ugradnje 
ravnoću kontrolisati ALU 
ravnjačom. Na mestima otvora 
ploče useći ucelo, tako da 
horizontalni i vertikalni deo 
špaletne bude sečen iz jedne 
ploče ("L" oblik). Nakon 
lepljenja termoizolacionih 
ploča vrši se mehaničko 
pričvršćavanje sistemskim 
tiplama sa prethodnim 
bušenjem. (6 kom/m², u 
ivičnim zonama 8 kom/m²). 
Nakon tiplovanje ugraditi 
sistemske profile oko otvora na 
fasadi i oko ivica fasadnih 
zidova: špaletne, ugaoni 

M² 181,00     
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okapni i ugaoni profili. Zatim se 
nanosi prvi sloj građevinskog 
lepka (kvalitet Maurexin 
Energy Star „ili odgovarajuće“) 
prvo na uglove, u koji se utapa 
staklena mrežica (kvalitet 
Murexin Energy Textile „ili 
odgovarajuće“). Spoj 
horizontalne i vertikalne ivice 
se dijagonalno armira 
parčadima staklene mrežice 
20x40cm. Zatim se preko cele 
površine nanosi prvi sloj 
građevinskog lepka (odozdo 
prema gore u visini objekta) u 
koji se utapa staklena mrežica. 
Minimalan preklop staklene 
mrežice je 10cm. Preko se 
nanosi drugi sloj građevinskog 
lepka debljine 5mm.    
Preko građevinskog lepka i 
staklene mrežice nanosi se 
sistemski prajmer (kvaliteta 
Maurexin energy primer „ili 
odgovarajuće“) preko koga se 
nanosi finalni sloj - tankoslojni 
malter visoke paropropusnosti, 
(kvaliteta Maurexin Energy 
Brilliant „ili odgovarajuće“) 
otporan na vremenske prilike i 
prljanje, napravljen na bazi 
veštačkih smola.  Ton boje po 
izboru investitora. Pre početka 
bojenja uraditi probne 
uzorke.Tehnologija ugradnje 
prema proizvođačkom 
uputstvu. U cenu ukalkulisati i 
radnu skelu 
Obračun po m² izvedene 
fasade. 

2 Izvođenje fasade 
"KULIRPLAST" preko sokle, 
kvaliteta Maurexin Energy 
Creative „ili odgovarajuće“. 
Termoizolacija na soklama 
objekta se izvodi od ploča 
XPS-a (klasa kvaliteta 
Styrodur BASF, Austrotherm 
XPS 30 „ili odgovarajuće“), 
debljine 6 cm, minimalne 
gustine od 35 kg/m³. Prosečna 
visina sokle iznosi 70cm.  
Ploče XPS-a postaviti kao 
termo i zvučnu izolaciju 
temeljnih zidova preko 
građevinskog lepka. 
.Građevinski lepak se nanosi 
na celu površinu sokle i 
"ohrapavi" izvlačenjem. Zatim 
se u lepak postavljaju ploče 
XPS-a. Nakon lepljenja 

M² 36,00     
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termoizolacionih ploča vrši se 
mehaničko pričvršćavanje 
sistemskim tiplama sa 
prethodnim bušenjem. (6 
kom/m², u ivičnim zonama 8 
kom/m²). Nakon tiplovanje 
ugraditi sistemske profile oko 
ivica fasadnih zidova: 
špaletne, ugaoni okapni i 
ugaoni profili. Zatim se nanosi 
prvi sloj građevinskog lepka 
(kvalitet Maurexin Energy Star 
„ili odgovarajuće“) prvo na 
uglove, u koji se utapa 
staklena mrežica (kvalitet 
Murexin Energy Textile „ili 
odgovarajuće“). Zatim se 
preko cele površine nanosi prvi 
sloj građevinskog lepka 
(odozdo prema gore u visini 
objekta) u koji mrežice se 
utapa staklena mrežica. 
Minimalan preklop staklene je 
10cm. Sledeći sloj koji se 
nanosi je jednokomponentni 
zaštitni namenski premaz 
građevinskog lepka za sokle 
(kvalitet Maurexin Energy 
Base „ili odgovarajuće“).  
Finalna obrada sokle je 
dekorativni malter zrnaste 
strukture (2mm zrno - kvalitet 
Maurexin Energy Creative „ili 
odgovarajuće“). Ton boje po 
izboru investitora. Pre početka 
bojenja uraditi probne uzorke. 
Tehnologija ugradnje prema 
proizvođačkom uputstvu. U 
cenu ukalkulisati i radnu skelu 
Obračun po m² izvedene 
fasade. 

UKUPNO FASADERSKI RADOVI   
V. IZOLATERSKI RADOVI 

1 Nabavka I nanošenje ISOL-
THERM “ili odgovarajuće”  
tankoslojne termičke izolacije u 
pasti, na zidove enterijera 
(vanjske zidove). Nanosi se 
nazubljenom gletaricom 4 mm, 
u sloju 5 mm. Površina treba 
da bude ravna, čista I tretirana 
impregnacijom prije 
upotrebe.Priprema podloge 
ukalkulisana u cenu. Gotovu 
masu razrediti vodom po 
potrebi.    
Obračun po m² obrađene 
površine. 

M² 94,00     

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI   
VI. MOLERSKI RADOVI 

1 Bojenje sa gletovanjem M² 94,00     
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unutrašnjih zidova koji su 
obrađeni termoizolacionom 
pastom, poludisperzivnim 
bojama kvaliteta Helios „ili 
odgovarajuće“, boje po izboru 
investitora. Sve površine 
brusiti, impregnirati I kitovati 
manja oštećenja. Predbojiti I 
ispraviti toniranim disperzionim 
kitom, a zatim bojiti 
poludisperzivnom bojom prvi I 
drugi put. U cenu ulazi I radna 
skela.Tehnologija ugradnje 
prema proizvođačkom 
uputstvu. U cenu ukalkulisati I 
radnu skelu 
Obračun po m² obrađene 
površine. 

UKUPNO MOLERSKI RADOVI   
VII. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 

 PVC FASADNA STOLARIJA       
1 Izrada i postavljanje 

zastakljenih PVC otvora - 
fasadnih prozora, datih 
dimenzija. Prozore izraditi od 
visokootpornog 
koekstrudovanog tvrdog PVC-
a ojačanog staklenim 
vlaknima, sa višekomornim 
sistemom profila i termo 
prekidom, (kvalitet sistem 
Rehau „ili odgovarajuće“), po 
šemi stolarije i detaljima. PVC 
profili su visoke površinske 
glatkoće profila (visokovredna, 
glatka, zatvorena površina, 
laka za održavanje koja ne 
privlači prašinu), vidne širine 
74mm i sistemske dubine 
70mm (5 komora), u beloj boji. 
Dihtovanje se obezbeđuje 
preko 3 sistemska 
visokoelastična dihtunga 
ekstrudovana u PVC profil. 
Ugraditi čelična ojačanja 
unutar PVC profila. Obezbediti 
princip vodootpornosti u celom 
profilu. Ugradnju izvršiti sa 
sistemskim podštokovima za 
starogradnju u ravni profila 
rama (Solbank 30mm i bočni 
profil za proširenje štoka 
60/70mm). Ugraditi sistemsku 
podprozorsku klupicu od 
kamena (granit 3 cm) - tamna 
boja i sistemsku ALU okapnicu 
(plastifikacija u sivoj boji - 
RAL9006).  Zastakljavanje 
raditi: stаklo 4+15+4+15+4 
Low-E (2 visokotrаnspаretna 
sloja plemenitog metаlа - tvrdi 
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film), punjeno аrgonom. 
Upotrebiti stаklа kvaliteta 
sledećih proizvođаčа: 
Guardian, Glaverbel,Pilkington 
„ili odgovarajuće“. 
Netransparentni deo izvesti od 
sendvič panela sa PU 
ispunom. Ukupаn koeficijent 
zа ceo otvor morа biti Uf+w = 
0,8 W/m2K - i obаvezno 
аtestom potvrditi zаhtevаni 
ekvivаlentni koeficijent prolаzа 
toplote zа ceo otvor. Klasa 
protivprovalne zaštite - 
STANDARD i WK2. Klasa 
zvučne zaštite -STANDARD. 
Okov klase kvaliteta "Maco", 
"Gu", "Sigenia" u boji PVC 
profila. Kvaka-ručka za 
otvaranje-standardna PVC 
kvaka (crna boja). 
Za otvaranje krila nadsvetla 
ugraditi gurtnu - potezni kanap.  
Detalj ugradnje, okov, boja 
PVC profila, kvalitet, 
karakteristike i sl. po šemi 
stolarije. Pozicijom 
obuhvaćena  ugradnja 
potprozorske klupice, 
okapnice, dihtovanje prozora, 
obrada obodnih zidova i ostalo 
navedeno u opisu pozicije, tj. 
komplet ugrađen otvor. 
Obračun po komadu komplet 
ugrađenog otvora. 

 Prozor POS01                                        
(140x132cm) 

kom 1     

 prozor POS02                                        
(275x132cm) 

kom 3     

 prozor POS03                                        
(135x132cm) 

kom 1     

 prozor POS04                                        
(275x144cm) 

kom 1     

 prozor POS05                                           
(85x86cm)     

kom 4     

 ALU FASADNA STOLARIJA  
2 Izrada i postavljanje fasadne 

stolarije - jednokrilnih i 
dvokrilnih zastakljenih vrata i 
portala od aluminijumskih 
višekomornih profila sa 
termoprekidom, po šemi 
stolarije. Profili su ravnih ivica 
eloksirani u prirodnoj boji 
aluminijuma,  (kvalitet sistem 
Alumil M11500 Alutherm 
Super „ili odgovarajuće“). ALU 
profili su ravnih ivica sa 
termoprekidom, dubine profila 
rama 76.5mm, minimalne 
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vidne širine 137 mm, toplotna 
izolacija - EN ISO 10077-2,, 
vazdušna nepropusnost - EN 
12207 - Class 4, vodo-
nepropusnost - EN 12208 - 
Class E900, otpornost na 
pritisak vetra - EN 12210 - 
Class C4/C5, sa obezbeđenim 
principom vodootpornosti u 
celom profilu,eloksirani u 
prirodnoj boji auluminijuma. 
Ugradnju izvršiti sa sistemskim 
podštokovima za starogradnju 
u ravni profila rama.Otvaranje 
vrata oko vertikalne ose. 
Ispunu raditi: netransparentni 
deo - sistemski sendvič panel 
sa ispunom od PU.Dihtovanje - 
sistemskim EPDM gumama - 
min. 2 kom.. Ukupаn 
koeficijent zа ceo otvor morа 
biti Uf+w = 0,8 W/m2K - i 
obаvezno аtestom potvrditi 
zаhtevаni ekvivаlentni 
koeficijent prolаzа toplote zа 
ceo otvor. 
Klasa protivprovalne zaštite - 
WK2 i STANDARD. Klasa 
zvučne zaštite -STANDARD. 
Okov klase kvaliteta "Maco", 
"Gu", "Sigenia" „ili 
odgovarajuće“ u boji ALU 
profila, ručka za otvaranje-
standardna PVC kvaka (crna 
boja),  bravljenje u standardnoj 
izvedbi sa cilindrom i 4 ključa. 
Zastakljavanje, detalj ugradnje, 
okov, boja profila, kvalitet, 
karakteristike i sl. po šemi 
stolarije. Pozicijom 
obuhvaćena  ugradnja praga, 
dihtovanje otvora, obrada 
obodnih zidova i ostalo 
navedeno u opisu pozicije, tj. 
komplet ugrađen otvor. 
Obračun po komadu komplet 
ugrađenog otvora. 

 Jednkrilna vrata   POS06                                
(101x222cm)     

kom 3     

 dvokrilna vrata     POS07                               
(195x222cm)     

kom 1     

 jednkrilna vrata   POS08                                 
(70x222cm)     

kom 2     

UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA   
SVE UKUPNO   
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Po
z 

Naziv 
Jedinic
a mere 

Količi
na 

Jediničn
a cena 

bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupno 
bez 

PDV-a 

Ukupno sa 
PDV-om 

MAŠINSKI RADOVI 
1 Isporuka i montaža spoljne 

jedinice MULTI –V sistema, 
proizvođača LG „ili 
odgovarajuće“ 

      

 ARUN 060 LSSO „ili 
odgovarajuće“ 

kom 2     

2 Isporuka i montaža unutrašnjih 
jedinica MULTI-V sistema, 
proizvođača LG „ili 
odgovarajuće“ 

      

 ARNU07GQAA4-CONSOLE 
„ili odgovarajuće“ 

kom 14     

3 Isporuka i montaža „Y“ račvi 
sa izolacijom proizvođača LG 
„ili odgovarajuće“: 

      

 ARBLN01621 „ili 
odgovarajuće“ 

kom 10     

 ARBLN03321 „ili 
odgovarajuće“ 

kom 2     

4 Isporuka i montaža žičanog 
upravljača, proizvođača LG „ili 
odgovarajuće“ 

      

 PREMTB001 „ili odgovarajuće“ kom 10     
5 Isporuka i montaža kontrolera 

za upravljanje grupe 
unutrasnjih jedinica  

kom 4     

 PZCWRCG3 „ili odgovarajuće“ kom 4     
6 Isporuka i montaža bakarnih 

cevi za protok rashladnog 
fluida: 

      

 06,35x0,8 kom 83     
 09,52x0,8 kom 68     
 012,7x0,8 kom 83     
 015,88x1,0 kom 51     
 019,05x1,0 kom 18     
7 Za spojni i zaptivni materijal, 

fitinge i hamburske lukove, 
konzole, držače. Cvrste tačke, 
dvodelne cevne obujmnice, 
vešaljke za cevi, rozetne, 
zidne čaure, disugas, oksigen, 
žicu za lemljenje, kudelju, 
laneno ulje, cement, gips, i 
ostali materijal potreban za 
montažu cevi uzima se 80% 
od vrednosti cevi pod 
prethodnom stavkom ovog 
dela predmera: 

% 1     

8 Isporuka I montaža izolacije za 
bakarne cevi, tip Armaflex „ili 
odgovarajuće“ 
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 06,35 d=9mm m 83     
 09,52 d=9mm m 68     
 012,7 d=9mm m 83     
 015,88 d=13mm m 51     
 019,05 d=13mm m 18     
9 Isporika i montaža PVC cevi 

za kondenzat koje se vode do 
pogodnog mesta za 
 odvođenje kondenzata, 
komplet sa fitingom i priborom 
za kačenje: 
„ili odgovarajuće“ 

      

 DN 20-PVC-C GOLD ¾“ 
NIBCO „ili odgovarajuće“ 

m 100     

10 Isporuka i nadopuna instalacije 
rashladnim fluidom R410A 

kg 10     

11 Isporuka i montaža električnog 
radijatora 750W, Vailant „ili 
odgovarajuće“, tipa 
Tip 75/4 „ili odgovarajuće“ 

kom 2     

12 Otpajanje postojećih grejnih 
tela i cevne mreze sa 
odnošenjem na lokaciju u 
okviru objekta koju odredi 
investitor 

paušal 1     

13 Građevinski radovi, izrada 
temelja za spoljne 
jedinice,bušenje prodora kroz 
zidove i međuspratne 
konstrukcije, štemanje prodora 
u zidovima 

paušal 1     

14 Vakumiranje, punjenje 
instalacije freonom, ispitivanje 
instalacija,uređaja i armature 
na čvrstoću i nepropusnost 
prema uslovima iz projekta 

paušal 1     

15 Funkcionalni Ispitivanje 
sistema grejanja i klimatizacije 
objekta,,merenje projektovanih 
parametara radnog 
fluida,regulacija protoka 
radnog fluida po granama sa 
izradom izveštaja od strane 
akreditovane laboratorije, i 
obuka korisnika o rukovanju. 

Paušal 1     

16 Izrada projekta izvedenog 
objekta, na osnovu na osnovu 
overenih podataka dobijenih 
od izvođača radova. 

Paušal 1     

UKUPNO    
 
 
 

Poz Naziv 
Jedinic
a mere 

Količi
na 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupno 
bez 

PDV-a 

Ukupno 
sa PDV-

om 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
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1. Isporuka, ugradnja, 
povezivanje i puštanje u rad 
LED 23W, plafonske svetiljke 
tipa WL131V LED20S/840 
PSED D350 LED 23W Philips 
„ili odgovarajuće“, komplet sa 
svim potrebnim priborom za 
ugradnju. 

Kom 28    

 

2. Isporuka, ugradnja, 
povezivanje i puštanje u rad 
LED nadgradne svetiljke 
snage 34W, tipa SM134V 
LED37S/840 Philips „ili 
odgovarajuće“, komplet sa 
svim potrebnim priborom za 
ugradnju. 

Kom 53    

 

3. Isporuka, ugradnja, 
povezivanje i puštanje u rad 
LED svetiljke ST320T LED27S 
Philips „ili odgovarajuće“, 
komplet sa svim potrebnim 
priborom za ugradnju. 

Kom 12    

 

4. Isporuka, ugradnja, 
povezivanje i puštanje u rad 
LED svetiljke SM480C 
LED30W Philips „ili 
odgovarajuće“, komplet sa 
svim potrebnim priborom za 
ugradnju. 

Kom 2    

 

5. Isporuka, ugradnja, 
povezivanje i puštanje u rad 
LED sijalice E27 Philips „ili 
odgovarajuće“, komplet sa 
svim potrebnim priborom za 
ugradnju. 

Kom 40    

 

6. Isporuka, ugradnja, 
povezivanje i puštanje u rad 
LED svetiljke AM antipanik 
nazidnim LED svetiljkama, sa 
sopstvenim izvorom energije 
autonomije 3h, daljinski 
upravljiva, područIja 
prepoznavanja 22m, snage 
3W, Schrack „ili odgovarajuće“, 
komplet sa svim potrebnim 
priborom za ugradnju. 

Kom 8    

 

7. Isporuka, montaža i 
povezivanje oba kraja Kabela 
PP00 5x6mm2, za napajanje 
toplotne pumpe vazduh voda 
2x16kW, sa isporukom 
razvodnog ormana sa 
pripadajućom komandno 
sigurnosnom opremom. 

Kompl 2    

 

8. Ethernet kabel, za industrijski 
eternet Cat.6, sa namontiranim 
konektorima  
RJ 45 na oba kraja. 

M 120    

 

9. Minikontrol centrala za 
upravljanje AM svetiljkama kom 1    
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MINICONTROL AM 
proizvođača Schrack „ili 
odgovarajuće“: 

10. - GSM/GPRS komunikacioni 
modem 24VDC, tipa GWR-
I352 proizvođača Geneko „ili 
odgovarajuće“ 

kom 1    

 

11. - Industrijski Ethernet switch, 
10/100Mbit/s, upravljiv, sa pet 
izlaza (RJ-45), napon 
napajanja 24VDC, predviđen 
na montažu na DIN šinu 35mm 
tipa EDS-205 proizvođača 
Moxa „ili odgovarajuće“ 

kom 1    

 

12. Implementacija na postojeći 
sistem BMS, kompletno 
konfigurisano, sa izradom 
aplikativnog softvera za 
upravljanje DALI sistemom 
osvetljenja, sa isporukom 
pripadajućih komunikacionih 
modula u razvodnom ormanu. 

Kom 1    

 

13. Kabel PP00, 5 x 4 mm2, 
položen i prethodno iskopan 
rov, povezan na oba kraja 

m 100    
 

14. Kabel NYY, 3 x 1.5 mm2, 
povezan na oba kraja m 300     

15. Aut.osigurač 3P, C20A, 
Schrack „ili odgovarajuće“ kom 2     

16. Ispruka i montaža signalnog 
kabla LiYCY 3 x 1 mm 
povezivanje unutrašnjih 
jedinica sa spoljnom jedinicom 

m 120    

 

17. Sitan nespecificirani materijal komp 1     
18. Ispitivanje instalacije sa 

izdavanjem izveštaja 
akreditovane institucije 

kompl 1    
 

UKUPNO    
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UKUPNA  REKAPITULACIJA 
 

 Bez  PDV-a Sa PDV-om 
ARHIKTETURA – ULIČNI 
OBJEKAT 

  

ARHIKTETURA – DVORIŠNI 
OBJEKAT 

  

MAŠINSKI RADOVI 
  

ELEKTRO RADOVI 
  

ARHIKTETURA – ULIČNI 
OBJEKAT 

  

UKUPNO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
За наведене ставке на линију уписати тип одосно модел или произвођача опреме која се нуди (за добра 

где је наведена ознака „или одговарајуће“): 
 

АРХИКТЕТУРА-УЛИЧНИ ОБЈЕКАТ 

Зидарски радови 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 

Фасадерски радови 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 
-ставка под бројем 2-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 3-__________________________________________________________________ 

Изолатерски радови 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 

Молерски радови 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 
ПВЦ фасадна столарија 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 

АЛУ фасадна столарија 

-ставка под бројем 2-__________________________________________________________________ 

 

 
-АРХИКТЕТУРА-ДВОРИШНИ 
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Зидарски радови 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 
Фасадерски радови 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 2-__________________________________________________________________ 

Изолатерски радови 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 

Молерски радови 
-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 

ПВЦ фасадна столарија 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 

АЛУ фасадна столарија 

-ставка под бројем 2-__________________________________________________________________ 

 
  

-МАШИНСКИ РАДОВИ 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 2-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 3-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 4-__________________________________________________________________ 
-ставка под бројем 5-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 8-__________________________________________________________________ 

ставка под бројем 9-__________________________________________________________________ 

ставка под бројем 11-__________________________________________________________________ 

 
-ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

-ставка под бројем 1-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 2-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 3-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 4-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 5-__________________________________________________________________ 
-ставка под бројем 6-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 9-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 10-__________________________________________________________________ 

-ставка под бројем 11-__________________________________________________________________ 

 

Понуђач може податке који се односе на произвођача, модел односно тип понуђене робе (а за ставке које 
се предвиђене) дати податке и у формипосебне изјаве на меморандуму где ће за назначене ставке 

таксативно навести тражене податке. 

Понуђена опрема мора да је компатибилна са постојећим БМС системом и централним софтвером за 

надзор и управљање, произвођача Siemens. (1) Изјава понуђача дата на меморандуму, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, потписана од стране одговорног лица. Уз изјаву потребно је   
доставити атестно техничку документацију за понуђену опрему,  којом се  доказује компатибилност 

понуђене опреме са постојећим системом централног управљања и аквизиције.) 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 


