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На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 

даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“  бр. 86/15), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-311/2020 од дана 30.06.2020. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку од дана 30.06.2020. године припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку добра – грађевински материјал за избеглице и 

породице интерно расељених лица 
ЈН К 38/20  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова  

4 

 

III 

Критеријум за избор најповољније понуде 7 

IV Обрасци који чине саставни део понуде 7 

V Модел уговора 21 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 29 

VII Спецификација добра – Структура цене  33 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Град Суботица, Градска управа 

Трг слободе 1, 24000 Суботица   

ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за 

трезор 

Интернет страница: www.суботица.рс  

 

ВРСТА ПОСТУПКА 

 

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је добро – грађевински материјал за избеглице и за 

породице интерно расељених лица 
 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 

440000000 – грађевинске контруцкије и материјали и помоћни производи у 

грађевинарству 

 

КОНТАКТ 

 

Контакт: јавненабавке@суботица.рс. 

 Радно време наручиоца је радним данима од 07,00 до 15,00 часова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgeorgius.org/
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II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И 

 УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

 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 
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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.  

 

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 VI ове конкурсне документације. 
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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) ЗЈН.  

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. Уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, понуђач мора сам да испуњава све услове. 

 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. 

 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 прихватљиве и одговорајуће  понуде 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 и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 

извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 

путем жреба. 

 

  

 

 

 

IV ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

  Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде за партију 1 (Образац 1); 

2) Образац понуде за партију 2 (Образац 1а); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

5) Образац изјаве о поштовању обавеза за учешће из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 4); 

6) Образац изјаве о поштовању обавеза за учешће из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача, (Образац 4а); 
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ЈН К 38/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЗА ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА  

ИЗБЕГЛИЦЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра –  грађевинског 

материјала за избеглице (понуђач уписује свој деловодни број) 

 

 

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: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 

 

ДА НЕ 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 

 

ДА НЕ 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 

 

ДА НЕ 

 

 

 

Напомена:  

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

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

___________________ динара 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

___________________ динара 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Након испоруке предмета уговора у целости, у року 

не дужем од 45 дана од дана пријема исправне 

фактуре и отпремнице од стране Наручиоца 

 

Рок важења понуде 

 

 

____ дана од дана отварања понуда 

(не краће од 30 дана) 

 

Рок испоруке 

 

 

У року од 30 дана од дана закључења уговора 

 

Гарантни рок 

 

 

По гаранцији произвођача 

 

Место испоруке 

 

На адресе крајњих корисника који ће овлашћено 

лице Наручиоца предати понуђачу којем је додељен 

уговор, након закључења уговора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ЈН К 38/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1а 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЗА ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА  

ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра –  грађевинског 

материјала за породице интерно расељених лица (понуђач уписује свој деловодни број) 

 

 

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: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 

 

ДА НЕ 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 

 

ДА НЕ 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 

 

ДА НЕ 

 

 

 

Напомена:  

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

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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6) ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ 

ЛИЦА 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

___________________ динара 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

___________________ динара 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Након испоруке предмета уговора у целости, у року 

не дужем од 45 дана од дана пријема исправне 

фактуре и отпремнице од стране Наручиоца 

 

Рок важења понуде 

 

 

____ дана од дана отварања понуда 

(не краће од 30 дана) 

 

Рок испоруке 

 

 

У року од 30 дана од дана закључења уговора 

 

Гарантни рок 

 

 

По гаранцији произвођача 

 

Место испоруке 

 

На адресе крајњих корисника који ће овлашћено 

лице Наручиоца предати понуђачу којем је додељен 

уговор, након закључења уговора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ЈН К  38/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) 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 средстава обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Р.бр. Врста трошка Јед. 

мере 

Кол. Јединична 

цена 

Укупна цена 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

УКУПНО ТРОШКОВИ: 

 

 

 

У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду 

трошкова припреме понуде за јавну набавку број ЈН К 38/20. 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

   

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
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ЈН К  38/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3   

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 

 

 

потврђујем да дајем понуду за добра – грађевинског материјала за избеглице и породице 

интерно расељених лица, ЈН К 38/20, 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 две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача: Изјаву копирати у довољном броју 

примерака. Сваки члан групе понуђача мора приложити потписану изјаву од стране овлашћеног 

лица и оверену изјаву. 
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ЈН К  38/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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 

 

 

Понуђач 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________  (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 

 

 

 

 

да сам при састављању понуде за јавну набавку добра - грађевинског материјала за 

избеглице и за породице интерно расељених лица, ЈН К 38/20, 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 понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ЈН К  38/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4а   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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) 

 

да сам при састављању понуде за јавну набавку добра – грађевинског материјала за 

избеглице и за породице интерно расељених лица, ЈН К 38/20, 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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ЈН К 38/20 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5   

 

 
ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

Понуђач: ___________________________________________ из ____________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци добра – грађевинског материјала за избеглице и за породице 

интерно расељених лица, број ЈН К 38/20, доставља следеће доказе: 

Ред. 

Број 
Услов из члана 75. ЗЈН Докази из члана75. ЗЈН 

ПРИЛОЖЕН 

ДОКАЗ 

1. 

да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

Извод из Агенције за привредне регистре 

односно извода из регистра надлежног 

привредног суда 

ДА НЕ 

2. 

да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да 

није осууђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања и давања мита, 

кривично дело преваре 

1)Извод из казнене евиденције, односно 

уверење основног суда, односно уверење 

надлежног суда и надлежне ПУ МУП 

2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду 

3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, 

ДА 

 

 

 

ДА 

 

 

ДА 

НЕ 

 

 

 

НЕ 

 

 

НЕ 

3. 

да је измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе 

када има седиште на њеној 

територији 

1) Уверење Министарства финансија – 

пореске управе о плаћеном порезу, 

доприносу и другим јавним дажбинама, и 

2) Уверење Службе за утврђивање и 

наплату локалних прихода градске, 

односно општинске управе   

 

ДА 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 

 

 

НЕ 

 

 

4. 

понуђач се налази у регистру 

понуђача код АПР 

Извод из регистра понуђача АПР или 

изјава о навођењу интернет странице на 

којој се могу проверити подаци о 

регистрацији. 

 

ДА НЕ 

 

Друга обавезна документа која понуђач мора да приложи: 

5 Образац   1 – Образац понуде ДА НЕ 

6. 
Образац 2 – Трошкови припреме понуде – (Достављање овог обрасца није 

обавезно) 
ДА  НЕ 

7. Образац  3  – Изјава о независној понуди  ДА НЕ 

8. Образац  4. – Изјава о поштовању прописа из члана 75. став 2. ЗЈН   ДА НЕ 

9. 
Образац  4.а. – Изјава о поштовању прописа из члана 75. став 2. ЗЈН  за 

пдоизвођача  
ДА НЕ 

10. Образац 5  – Евиденција приложених доказа (није обавезно ДА НЕ 

11. Модел уговора ДА НЕ 

12. Техничка спецификација - структура цена ДА НЕ 

13. 

Споразум за представника групе понуђача (у случају да понуду подноси група 

понуђача) 

 

ДА НЕ 
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V  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

У Г О В О Р 

о јавној набавци добра – грађевинског материјала за избеглице – партија 1, 

редни број ЈН К 38/20 

 

 

 закључен дана ____________. године  између: 

 

1. Град Суботица, Градска управа, 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: Добављач), 

са друге стране 

____________________________________ ___________________________________   

____________________________________ ___________________________________  

____________________________________                            ___________________________________ 

____________________________________                            ___________________________________    

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 - да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за 

набавку добра грађевинског материјала за избеглице – партија 1, спровео отворени поступак јавне 

набавке број ЈН К 38/20, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2020. године која је код 

Наручиоца заведена под бројем IV-404-311/2020-** дана **.**.2020. године и која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 

документације,  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 

додели уговора Добављачу за предметно добро.  

Понуда и техничка спецификација - структура цене се налазе у  прилогу овог Уговора и 

чине његов саставни део.  

  

Члан 2. 

 Предмет уговора је добро – нови грађевински материјал за избеглице у свему према 

техничкој спецификацији добара Наручиоца и понуде Добављача дате у поступку јавне набавке 

спроведеним под бројем ЈН К 38/20, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 

IV-404-311/2020 од 30.06.2020. године. 
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Члан 3. 

Укупна уговорена вредност грађевинског материјала из члана 2. овога уговора  са свим 

трошковима транспорта, утовара, истовара на адресама крајњих корисника, паковањима и 

помоћним заштитним средствима потребним да се спрече оштећења или губитак добара и другим 

зависним трошковима, утврђена је према понуди Добављача и износи: 

 

__________________________ динара   без ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

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

  Укупно : __________________________ динара   са ПДВ 

(Словима: _________________________________________________________________________ 

___) а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога 

уговора.  

   

Члан 4. 

  Наручилац ће уговорену цену добара из овог Уговора исплатити Добављачу у року не 

дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре и отпремнице од стране Наручиоца. 

 Плаћање ће се вршити на рачун Добављача број ____________________________________ 

код банке __________________________. 

 Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Функција 070 

Мере социјалне политике, Програм 11 Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0001, 

конто  472811 - Набавка грађевинског материјала уговор из 2018, уговор II-561-69/2018. 

 Извођач испоставља фактуру 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.  

 

Члан 5. 

  Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра које су предмет овог Уговора по 

спецификацији фиксна и она се не може мењати до коначне реализације уговора.   

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручи по закључењу овог 

уговора, у року од  30 дана, од дана закључења уговора. 

 

Члан 7.  

 Предметна добра  морају бити нова и упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за 

ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 

утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

 Добављач се обавезује да испоручи робу траженог квалитета из спецификације-понуде, а 

ако испоручено добро није тог квалитета, Наручилац задржава право да раскине уговор са 

Добављачем. 

 Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року предвиђеном 

у захтеву наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% цене дате за добра у 

техничкој спецификацији  са структуром цена чија испорука касни, за сваки дан закашњења, с тим 

што укупни износ пенала зарачунатих због кашњења може износити максимално 10% од укупне 

уговорене цене. 
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Члан 8. 

 Гарантни рок предметних добара наводи Добављач и он не може бити краћи од гарантног 

рока произвођача предметних добара. 

 

Члан 9. 

 Добављач гарантује да добра која су предмет овог уговора немају никакве недостатке 

односно да имају одређене карактеристике у складу са понудом Добављача. 

 Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара уговореном 

квалитету или има скривене мане или је оштећена у транспорту, Добављач је у обавези да замени 

исту у року од три дана од момента пријаве Наручиоца. 

 У случају поновљене рекламације наручилац задржава право раскида овог уговора и право 

на накнаду настале штете. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресе крајњих корисника, сходно 

листи корисника коју овлашећно лице Наручиоца доставља Добављачу, након закључења уговора. 

 

Члан 11. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову област. 

 

Члан 12. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу 

уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се цену, која мора бити фиксна током важења 

Уговора. 

Члан 13. 

 Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које 

могу утицати на реализацију овог уговора. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност Суда 

у Суботици. 
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Члан 15. 

Уговор је сачињен у седам  истоветних примерака од којих Наручилац задржава шест 

примерака, а Добављач један примерак. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 

     

 

 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ  ЗА НАРУЧИОЦА 

  Начелник Градске управе 

      

Директор,   

   

 

 

 

 

          

 Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено лице 

потпише и  овери, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

 Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају да понуду 

подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем. 
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У Г О В О Р 

о јавној набавци добра – грађевинског материјала за породице интерно расељених лица– 

партија 2, 

редни број ЈН К 38/20 

 

 

 закључен дана ____________. године  између: 

 

1. Град Суботица, Градска управа, 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: Добављач), са 

друге стране 

____________________________________ ___________________________________   

____________________________________ ___________________________________  

____________________________________                            ___________________________________ 

____________________________________                            ___________________________________    

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 - да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за 

набавку добра грађевинског материјала за породице интерно расељених лица – партија 2, спровео 

отворени поступак јавне набавке број ЈН К 38/20, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2020. године која је код 

Наручиоца заведена под бројем IV-404-311/2020-** дана **.**.2020. године и која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 

документације,  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 

додели уговора Добављачу за предметно добро.  

Понуда и техничка спецификација - структура цене се налазе у  прилогу овог Уговора и 

чине његов саставни део.  

  

Члан 2. 

 Предмет уговора је добро – нови грађевински материјал за породице интерно расељених 

лица у свему према техничкој спецификацији добара Наручиоца и понуде Добављача дате у 

поступку јавне набавке спроведеним под бројем ЈН К 38/20, на основу Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број: IV-404-311/2020 од 30.06.2020. године. 
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Члан 3. 

Укупна уговорена вредност грађевинског материјала из члана 2. овога уговора  са свим 

трошковима транспорта, утовара, истовара на адресама крајњих корисника, паковањима и 

помоћним заштитним средствима потребним да се спрече оштећења или губитак добара и другим 

зависним трошковима, утврђена је према понуди Добављача и износи: 

 

__________________________ динара   без ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

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

  Укупно : __________________________ динара   са ПДВ 

(Словима: _________________________________________________________________________ 

___) а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога 

уговора.  

   

Члан 4. 

  Наручилац ће уговорену цену добара из овог Уговора исплатити Добављачу у року не 

дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре и отпремнице од стране Наручиоца. 

 Плаћање ће се вршити на рачун Добављача број ____________________________________ 

код банке __________________________. 

 Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Функција 070 

Мере социјалне политике, Програм 11 Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0001, 

конто  472811 - Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом за избегла и интерно расељена 

лица. 

 Извођач испоставља фактуру 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.  

 

Члан 5. 

  Уговорне стране сагласно изјављују да је цена добра које су предмет овог Уговора по 

спецификацији фиксна и она се не може мењати до коначне реализације уговора.   

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручи по закључењу овог 

уговора, у року од 30 дана, од дана закључења уговора. 

 

Члан 7.  

 Предметна добра  морају бити нова и упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за 

ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 

утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

 Добављач се обавезује да испоручи робу траженог квалитета из спецификације-понуде, а 

ако испоручено добро није тог квалитета, Наручилац задржава право да раскине уговор са 

Добављачем. 

 Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року предвиђеном 

у захтеву наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% цене дате за добра у 

техничкој спецификацији  са структуром цена чија испорука касни, за сваки дан закашњења, с тим 

што укупни износ пенала зарачунатих због кашњења може износити максимално 10% од укупне 

уговорене цене. 
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Члан 8. 

 Гарантни рок предметних добара наводи Добављач и он не може бити краћи од гарантног 

рока произвођача предметних добара. 

 

Члан 9. 

 Добављач гарантује да добра која су предмет овог уговора немају никакве недостатке 

односно да имају одређене карактеристике у складу са понудом Добављача. 

 Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара уговореном 

квалитету или има скривене мане или је оштећена у транспорту, Добављач је у обавези да замени 

исту у року од три дана од момента пријаве Наручиоца. 

 У случају поновљене рекламације наручилац задржава право раскида овог уговора и право 

на накнаду настале штете. 

 

Члан 10. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресе крајњих корисника, сходно 

листи корисника коју овлашећно лице Наручиоца доставља Добављачу, након закључења уговора. 

 

Члан 11. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову област. 

 

Члан 12. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу 

уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се цену, која мора бити фиксна током важења 

Уговора. 

Члан 13. 

 Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које 

могу утицати на реализацију овог уговора. 

 

Члан 14. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност Суда 

у Суботици. 
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Члан 15. 

Уговор је сачињен у седам  истоветних примерака од којих Наручилац задржава шест 

примерака, а Добављач један примерак. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 

     

 

 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ  ЗА НАРУЧИОЦА 

  Начелник Градске управе 

      

Директор,   

   

 

 

 

 

          

 Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено лице 

потпише и  овери, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

 Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају да понуду 

подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

Сагласно члану 61. став 4. ЗЈН, понуђач треба да сачини понуду према упутству 

Наручиоца. 

  

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском језику. 

У случају да неки докуменат издат на неком другом језику, понуђач је дужан да приложи оверени 

превод на спрском језику, од стране судског тумача. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.  

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА – ПАРТИЈА ___ - ЈН К 

38/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг 

слободе 1, у Градском услужном центру, пријемно место 10, 11 или 12.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

    Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Сви документи у понуди треба да 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.  

  

  3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска 

управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку, 

ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА- ЈН К 38/20  - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„ Допуна понуде за јавну набавку добра, ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА- ЈН К 38/20 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

“Опозив понуде за јавну набавку добра, ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ИЗБЕГЛИЦЕ И ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА- ЈН К 38/20 - НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра, ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА- ЈН К 38/20 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

   

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

понуду. 

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

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

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 

1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у, 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. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 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 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 заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Рок плаћања је најдуже 45 дана од дана пријема исправног рачуна и отпремница од стране 

Наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева плаћање аванса. 
Добављач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 

100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока  

 Гарантни рок предметних добара наводи понуђач и он не може бити краћи од гарантног 

рока произвођача предметних добара. 

 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 

Испорука предмета уговора је у року од 30 дана од дана закључења уговора.  

Место испоруке - францо крајњи корисници, по листи  корисника, који ће овлашћено лице 

Нарулиоца предати понуђачу коме је уговор додењен након закључења уговора. 

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима, које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност. 

Цена по јединици мере је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

Понуда са варијантама није дозвољена.  

Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
 

11. 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, Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине.  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и и социјална питања. 

 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, 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 –за јавну набавку добра  

ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА- ЈН К 38/20”. 
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Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу јавненабавке@суботица.рс 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 јавненабавке@суботица.рс радним данима након 

истека радног времена наручиоца, тј. након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код 

наручиоца следећег радног дана. 

 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације е-маилом на адресу јавненабавке@суботица.рс 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.  

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

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

(члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

  
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (Образац изјаве). 

  

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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17. 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: јавненабавке@суботица.рс, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 

наручиоца. 

 Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на 

емаил: јавненабавке@суботица.рс 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: јавненабавке@суботица.рс  радним даном након истека радног времена наручиоца то јест 

након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматрће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке 

мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три 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, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке 

о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку 

јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума 

у складу са чланом 40а ЗЈН.  

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, ако се захтев подноси након отварања понуда.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 
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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;  

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.кјн.гов.рс.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. Закона 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

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

 

19. ПРАВО УЧЕШЋА 

 

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

јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује 

достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном 

документацијом где су услови ближе дефинисани. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 

извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 

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

може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

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

 

20. 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. 

  

21. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може 

тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење биће 

прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. 

 

 

22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

 

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију и преузму са:  

- Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs 

- Портала – интернет странице наручиоца: www.subotica.rs 

 
23. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

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

јавним набавкама. 

 

 

 

 

http://www.sgeorgius.org/
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24. ПРИМЕНА ЗАКОНА 

 

Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији, нарочито Закона о јавним 

набавкама и подзаконских аката за ову област. 

 

25. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач може 

тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације. Захтеве за 

појашњење и одговори биће објављени у складу са чланом 63. ЗЈН. 

  

 26. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Рок за подношење понуде је 31.08.2020. године до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 

термина из става 1. ове тачке,  без обзира на начин достављања. 

 

27. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Јавно отварање понуда почеће 31.08.2020. године у просторијама Наручиоца, у Суботици, 

Трг слободе 1, са почетком у 13,00 часова, у Старој Градској кући, у канцеларији 211-2. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда 

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

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 

представници понуђача. 

 

28. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и 

конкурсне документације и ако уз тражене доказе из поглавља III Упутство како се доказује 

испуњеност услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране олвашћеног лица 

потписане: 

 

− Образац 1 – Понуда – партија 1 

− Образац 1a – Понуда – партија 2  

− Образац 2 – Трошкови припреме понуде (није обавезно) 

− Образац 3 – Изјава о независној понуди   

− Образац 4 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН  

− Образац 4 а – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за подизвођача 

− Образац 5 – Евиденција  приложених доказа (није обавезно) 

− Техничке спецификација -  Структура цене 

− Модел уговора  

    –   Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да, поред горе наведених 

докумената доставе писмени споразум којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,  

 

  Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. 
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Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, потписани 

и оверени печатом понуђача, за лакше попуњавање образаца, дозвољено је копирање истих, са 

истим садржајем. 

Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе понуђача потписује и 

оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној документацији одређено да мора сваки члан 

групе понуђача да попуњава, потпише и овери. (у ком случају се обрасци фотокопирају у 

потребном броју). 

 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 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.  

 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) до 4). 

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) Закона. Уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, сам мора испуњавати све услове. 

  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. 

 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. 

 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. 

 Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из члана 

75. став 1. тачке 1)до 4) доказује достављањем Извода о регистрованим подацима из Регистра 

понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу проверити подаци о регистрацији. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 1 

 

  Lokacija 1,Palić, ul.Kosut Lajosa             

rb Vrsta materijala  j.m količina 
j.cena 

bez PDV 
j.cena 
sa PDV 

ukupno 
bez PDV 

ukupno 
sa PDV 

1 
Nabavka, transport, isporuka i istovar crepa 10kom/m2 I klasa 
bez oštećenja. Obračun po komadu. kom.  2.000,00          

2 
Nabavka, transkport I istovar žljebnjak odgovarajući ( 12 
m).Obračun po komadu. kom.  36,00          

3 
Nabavka, transkport I istovar GREDE  10/12/6 m.Obračun po 
komadu. kom.  12,00          

4 
Nabavka, transkport I istovarGREDE 12/14/4 m.Obračun po 
komadu. kom.  30,00          

5 
Nabavka, transport, isporuka i istovar čamove krovne letve 
dimenzija 3/5cm. Obračun po m1  m  300,00          

6 
Nabavka, transport, isporuka i istovar paropropusne 
vodonepropusne krovne folije. Obračun po m2   m2  75,00          

7 
Nabavka, transkport I istovar Oluci pocinkovani  (horizontala RŠ 
33 cm ).Obracun po m1 m  20,00          

8 
Nabavka, transkport I istovar Oluci vertikalni, (odgovarajucem 
oluku).Obracun po m1 m  6,00          

9 
Nabavka, transkport I istovar KUKA ZA OLUK odgovarajucem 
oluku.Obracun po komadu kom.  30,00          

10 
Nabavka, transport, isporuka i istovar gips ploča d=9,5mm 
2.0*1.25. Obračun po m2 m2  50,00          
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11 
Nabavka, transport, isporuka i istovar OSB 3 debljine d=15mm. 
Obračun po m2 m2  60,00          

12 
Nabavka, transkport I istovar CD  PROFIL ZA ODGOVARAJUCE 
GIPSANE PLOCE dužine 4m.Obračun po m1 m  130,00          

13 
Nabavka, transkport I istovar MINERALNA VUNA debljine 10 mm 
( 1 rolna  7,5m2).Obračun po m2 m2  50,00          

14 
Nabavka, transport i isporuka PVC prozora dvokrilnog 160/120   
Obračun po komadu kom.  1,00          

15 
Nabavka, transport i isporuka PVC prozora dvokrilnog 120/120   
Obračun po komadu kom.  2,00          

16 
Nabavka, transkport I istovar PVC ULAZNA VRATA 100X210 
cm.Obracun po komadu kom.  1,00          

17 
Nabavka, transport, isporuka i istovar stiropora falcovani d=8,0cm 
17g  Obračun po m2 isporučenog stiropora. m2  75,00          

18 
Nabavka, transport, isporuka i istovar fasadne mrežice . Obračun 
po m2 m2  80,00          

18 
Nabavka, transport isporuka i istovar univerzalnog lepka  za 
stiropor. Obračun po kg  kg  450,00          

19 Nabavka, transkport I istovar ŠLJUNAK.Obraćun po m3 m3  2,00          

20 
Nabavka, transport i istovar mineralni malter-BAVALIT 
25/1.Obracun po komadu kanta  8,00          

21 
Nabavka, transport, isporuka i istovar Cementa u žakovima od 
50kg. Obračun po kg   kg.  1.300,00          

 
22 ARMATURA ZA CERKLAŽ 6 m, fi 8 mm KOM  2,00          
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23 Nabavka, transport i istovar STIrodur od 5cm m2 40         

24 
Nabavka, transkport I istovar Armaturna mreža Q524 
2,15x6m,obracun po komadu kom  4,00          

25 
Nabavka, transkport I istovar TUŠ KABINA sa kadom 90 x 90 
cm,obracun po komadu kom.  1,00          

26 

Nabavka, transport, isporuka i istovar baterije za tuškadu sa 
usponskim i ručnim tušem (usponski tuš kvadratnog oblika, a 
ručni pravougaonog). Obračun po kom kom.  1,00          

27 
Nabavka, transkport I istovar baterija ZA LAVABO za zid t/h 
jednoručna.Obracun po komadu kom.  1,00          

28 
Nabavka, transkport I istovar LAVABO SA ORMARIĆEM  55 cm, 
I klasa.Obracun po komadu kom.  1,00          

29 
Nabavka, transkport I istovar ZIDNI ORMARIĆ sa ogledalom, 
min. 80 x 60cm.Obracun po komadu kom.  1,00          

30 
Nabavka, transkport I istovar WC ŠOLJA I klase.Obracun po 
komadu kom.  1,00          

31 
Nabavka, transkport I istovar PVC VODOKOTILIĆ komplet za 
nisku montažu kom.  1,00          

32 
Nabavka, transkport I istovar UNUTRAŠNJA DRVENA VRATA 
90*200.Obracun po komadu KOM   1,00          

33 

Nabavka, transport, isporuka i istovar podnih  keramičkih pločica 
(MADERNA GRAY ) dimenzija 25*40. Obračun po m2 
isporučenih pločica m2  2,00          
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34 

Nabavka, transport, isporuka i istovar zidnih   keramičkih pločica 
(MADERNA GRAY clio) dimenzija 25*40. Obračun po m2 
isporučenih pločica m2  8,00          

35 

Nabavka, transport, isporuka i istovar laminata debljine d=7mm 
sa otpornošću na habanje oznake 31, u cenu uračunata i podloga 
za laminat - izolacija. Obračun po m2 m2  35,00          

36 
Nabavka, transport, isporuka i istovar lajsne za laminat. Obračun 
po m1 m1  16,00          

37 
Nabavka, transport isporuka i istovar   lepka  za pločice. Obračun 
po kg kg  100,00          

  Ukupno za lokaciju 1     

  Lokacija 2,Subotica, ul.Svetozara Markoviča             

rb Vrsta materijala  j.m količina 
j.cena 

bez PDV 
j.cena 
sa PDV 

ukupno 
bez PDV 

ukupno 
sa PDV 

1 
Nabavka, transkport I istovar GREDE  12/14/5 m.Obračun po 
komadu. kom.  4,00          

2 
Nabavka, transkport I istovar GREDE  10/12/6 m.Obračun po 
komadu. kom.  12,00          

3 
Nabavka, transport, isporuka i istovar OSB 3 debljine d=15mm. 
Obračun po m2 m2  20,00          

4 
Nabavka, transport, isporuka i istovar crepa 10kom/m2 I klasa 
bez oštećenja. Obračun po komadu. kom.  850,00          
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5 
Nabavka, transkport I istovar žljebnjak odgovarajući ( 12 
m).Obračun po komadu. kom.  15,00          

6 
Nabavka, transport, isporuka i istovar paropropusne 
vodonepropusne krovne folije. Obračun po m2   m2  225,00          

7 Nabavka, transport, isporuka i istovar cigle. Obračun po komadu kom.  400,00          

8 
Nabavka, transport, isporuka i istovar čamove krovne letve 
dimenzija 3/5cm. Obračun po m1  m  700,00          

9 
Nabavka, transport, isporuka i istovar daske colarice. Obračun po 
m3 m3  3,00          

10 
Nabavka, transport, isporuka i istovar stiropora falcovani d=5,0cm 
17g  Obračun po m2 isporučenog stiropora. m2  105,00          

11 
Nabavka, transport, isporuka i istovar stiropora falcovani 
d=10,0cm 17g  Obračun po m2 isporučenog stiropora. m2  20,00          

12 
Nabavka, transport, isporuka i istovar fasadne mrežice . Obračun 
po m2 m2  150,00          

13 
Nabavka, transport isporuka i istovar univerzalnog lepka  za 
stiropor. Obračun po kg  kg  1.000,00          

14 
Nabavka, transport, isporuka i istovar vlagootporne gips ploča 
d=12,5mm 2.0*1.25. Obračun po m2 m2  96,00          

15 

Nabavka, transport, isporuka i istovar laminata debljine d=7mm 
sa otpornošću na habanje oznake 31, u cenu uračunata i podloga 
za laminat - izolacija. Obračun po m2 m2  57,00          
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16 
Nabavka, transport, isporuka i istovar lajsne za laminat. Obračun 
po m1 m1  80,00          

17 
Nabavka, transport, isporuka i istovar lim pocinkovani u tabli 
0,5mm  2,0*1,2. Obračun po m2 m2  13,00          

18 Nabavka, transport, isporuka i istovar cementa. Obračun po kg kg  3.000,00          

18 
Nabavka, transport, isporuka i istovar kreča u prahu. Obračun po 
kg kg  2.000,00          

19 Nabavka, transport, isporuka i istovar multibat. Obračun po kg kg  280,00          

20 
Nabavka, transport, isporuka i istovar pur pene 750ml. Obračun 
po kom kom.  6,00          

21 Nabavka, transport, isporuka i istovar ekseri 7cm. Obračun po kg kg  15,00          

22 
Nabavka, transkport I istovar PVC ULAZNA VRATA 100X205 
cm.Obracun po komadu kom.  2,00          

23 
Nabavka, transport i isporuka PVC prozora dvokrilnog 120/120   
Obračun po komadu kom.  1,00          

24 
Nabavka, transport i isporuka PVC prozora dvokrilnog 140/120   
Obračun po komadu kom.  2,00          

25 
Nabavka, transport i isporuka unutrašnjih vrata 90/200.   Obračun 
po komadu kom.  4,00          

26 

Nabavka, transport, isporuka i istovar podnih  keramičkih pločica 
(MADERNA GRAY ) dimenzija 25*40. Obračun po m2 
isporučenih pločica m2  5,00          

27 

Nabavka, transport, isporuka i istovar zidnih   keramičkih pločica 
(MADERNA GRAY clio) dimenzija 25*40. Obračun po m2 
isporučenih pločica m2  20,00          
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28 
Nabavka, transport isporuka i istovar   lepka  za pločice. Obračun 
po kg kg  200,00          

29 
Nabavka, transkport I istovar TUŠ KABINA sa kadom 90 x 90 
cm,obracun po komadu kom.  1,00          

30 

Nabavka, transport, isporuka i istovar baterije za tuškadu sa 
usponskim i ručnim tušem (usponski tuš kvadratnog oblika, a 
ručni pravougaonog). Obračun po kom kom.  1,00          

31 
Nabavka, transkport I istovar baterija ZA LAVABO za zid t/h 
jednoručna.Obracun po komadu kom.  1,00          

32 
Nabavka, transkport I istovar LAVABO SA ORMARIĆEM  55 cm, 
I klasa.Obracun po komadu kom.  1,00          

33 
Nabavka, transkport I istovar ZIDNI ORMARIĆ sa ogledalom, 
min. 80 x 60cm.Obracun po komadu kom.  1,00          

34 
Nabavka, transkport I istovar STOJEĆI ORMARIĆ za kupatilo 
dim 185*35*35.Obracun po komadu kom.  1,00          

35 
Nabavka, transkport I istovar ZIDNI ORMARIĆ dim 
70*70/20cm.Obracun po komadu kom.  2,00          

36 
Nabavka, transkport I istovar WC ŠOLJA I klase.Obracun po 
komadu kom.  1,00          

37 
Nabavka, transkport I istovar PVC VODOKOTILIĆ komplet za 
nisku montažu kom.  1,00          

  

 
 

Ukupno za lokaciju 2 
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  Lokacija3, Novi Žednik             

rb Vrsta materijala  j.m količina 
j.cena 

bez PDV 
j.cena 
sa PDV 

ukupno 
bez PDV 

ukupno 
sa PDV 

1 
Nabavka, transport, isporuka i istovar crepa 10kom/m2 I klasa 
bez oštećenja. Obračun po komadu. kom.  2.000,00          

2 
Nabavka, transkport I istovar GREDE  12/14/6 m.Obračun po 
komadu. kom.  6,00          

3 
Nabavka, transkport I istovar GREDE  10/12/6 m.Obračun po 
komadu. kom.  50,00          

4 
Nabavka, transkport I istovar GREDE  12/12/6 m.Obračun po 
komadu. kom.  6,00          

5 
Nabavka, transport, isporuka i istovar čamove krovne letve 
dimenzija 3/5cm. Obračun po m1  m  800,00          

6 
Nabavka, transport, isporuka i istovar paropropusne 
vodonepropusne krovne folije. Obračun po m2   m2  200,00          

7 
Nabavka, transport, isporuka i istovar armature 6 od 6 m.Obracun 
po komadu kom.  90,00          

8 
Nabavka, transport, isporuka i istovar armature 12 od 6 
m.Obracun po komadu kom  40,00          

9 
Nabavka, transport, isporuka i istovar blokovi za zidanje  
25/19/19.Obracun po komadu kom  3.000,00          

10 Nabavka, transport, isporuka i istovar multibat. Obračun po kg kg  1.000,00          

11 
Nabavka, transport, isporuka i istovar mrežne armature Ф6. 
Obračun po kom kom  15,00          

12 
Nabavka, transport i isporuka PVC prozora dvokrilnog 130/120   
Obračun po komadu kom.  1,00          
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13 
Nabavka, transport i isporuka PVC prozora dvokrilnog 190/160   
Obračun po komadu kom.  1,00          

14 
Nabavka, transport i isporuka PVC prozora dvokrilnog 150/140   
Obračun po komadu kom.  3,00          

15 
Nabavka, transkport I istovar PVC ULAZNA VRATA 100X210 
cm.Obracun po komadu kom.  1,00          

16 
Nabavka, transport, isporuka i istovar daske colarice. Obračun po 
m3 m3  1,00          

  Ukupno za lokaciju 3     

  Lokacija4, Bajmok             

rb Vrsta materijala  j.m količina 
j.cena 

bez PDV 
j.cena 
sa PDV 

ukupno 
bez PDV 

ukupno 
sa PDV 

1 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   10/12/6 m.Obračun po 
komadu. kom.  42,00          

2 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   12/14/5 m.Obračun po 
komadu. kom.  8,00          

3 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   10/14/5 m.Obračun po 
komadu. kom.  6,00          

4 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   10/12/5 m.Obračun po 
komadu. kom.  21,00          

5 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   20/20/6 m.Obračun po 
komadu. kom.  1,00          

6 
Nabavka, transport, isporuka i istovar daske colarice. Obračun po 
m3 m3  0,50          

7 
Nabavka, transport, isporuka i istovar opšavne daska. Obračun 
po m2 m2  40,00          

8 
Nabavka, transport, isporuka i istovar crepa 10kom/m2 I klasa 
bez oštećenja. Obračun po komadu. kom.  2.900,00          

9 
Nabavka, transkport I istovar žljebnjak odgovarajući ( 12 
m).Obračun po komadu. kom.  50,00          
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10 
Nabavka, transport, isporuka i istovar paropropusne 
vodonepropusne krovne folije. Obračun po m2   m2  225,00          

11 
Nabavka, transport, isporuka i istovar čamove krovne letve 
dimenzija 3/5cm. Obračun po m1  m  600,00          

12 
Nabavka, transport, isporuka i istovar blokovi za zidanje  
25/19/19.Obracun po komadu kom  500,00          

13 Nabavka, transport, isporuka i istovar cigle. Obračun po komadu kom.  2.000,00          

14 
Nabavka, transport, isporuka i istovar Cementa u žakovima od 
50kg. Obračun po kg   kg.  500,00          

15 Nabavka, transport, isporuka i istovar multibat. Obračun po kg kg  300,00          

16 
Nabavka, transport, isporuka i istovar  gašenog kreča. Obračun 
po kg kg  300,00          

17 
Nabavka, transport, isporuka i istovar PVC  PROZOR DESNI 
85X120 cm. Obračun po kom kom  2,00          

18 
Nabavka, transport, isporuka i istovar PVC  PROZOR DESNI 
50X70 cm.Obračun po kom kom  1,00          

19 
Nabavka, transport, isporuka i istovar PVC  PROZOR DESNI 
60X120 cm.Obračun po kom kom  1,00          

20 
Nabavka, transport, isporuka i istovar SOBNA VRATA DESNA 
85X210. Obračun po kom kom.  1,00          
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21 
Nabavka, transport, isporuka i istovar SOBNA VRATA LAVA 
85X210. Obračun po kom kom  1,00          

22 
Nabavka, transport, isporuka i istovar PVC  PROZOR DESNI 
110X150 cm.Obračun po kom KOM  2,00          

23 

Nabavka, transport, isporuka i istovar podnih  keramičkih pločica 
(MADERNA GRAY ) dimenzija 25*40. Obračun po m2 
isporučenih pločica m2  10,00          

24 

Nabavka, transport, isporuka i istovar zidnih   keramičkih pločica 
(MADERNA GRAY clio) dimenzija 25*40. Obračun po m2 
isporučenih pločica m2  15,00          

25 
Nabavka, transport isporuka i istovar   lepka  za pločice. Obračun 
po kg kg  200,00          

26 
Nabavka, transport, isporuka i istovar kade za kupatilo 170X70. 
Obračun po komadu KOM  1,00          

27 
Nabavka, transkport I istovar baterija ZA LAVABO za zid t/h 
jednoručna.Obracun po komadu kom.  1,00          

28 
Nabavka, transkport I istovar LAVABO SA ORMARIĆEM  55 cm, 
I klasa.Obracun po komadu kom.  1,00          

29 
Nabavka, transkport I istovar WC ŠOLJA I klase.Obracun po 
komadu kom.  1,00          

30 
Nabavka, transkport I istovar PVC VODOKOTILIĆ komplet za 
nisku montažu kom.  1,00          

  

 
                                                                     Ukupno za lokaciju 4 
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  lokacija 5, Bajmok             

rb Vrsta materijala  j.m količina 
j.cena 

bez PDV 
j.cena 
sa PDV 

ukupno 
bez PDV 

ukupno 
sa PDV 

1 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   10/14/4 m.Obračun po 
komadu. kom  10,00          

2 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   12/14/5 m.Obračun po 
komadu. kom  10,00          

3 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   12/14/6 m.Obračun po 
komadu. kom  12,00          

4 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   10/12/6 m.Obračun po 
komadu. kom  33,00          

5 
Nabavka, transkport I istovar GREDA   12/14/4 m.Obračun po 
komadu. kom  5,00          

6 
Nabavka, transport, isporuka i istovar čamove krovne letve 

dimenzija 3/5cm. Obračun po m1  m  480,00          

7 
Nabavka, transport, isporuka i istovar crepa 10kom/m2 I klasa 
bez oštećenja. Obračun po komadu. kom  2.500,00          

8 
Nabavka, transkport I istovar žljebnjak odgovarajući ( 12 
m).Obračun po komadu. kom  33,00          

9 
Nabavka, transport, isporuka i istovar paropropusne 
vodonepropusne krovne folije. Obračun po m2   m2  230,00          

10 
Nabavka, transport, isporuka i istovar opšavne daska. Obračun 
po m2 m2  30,00          

11 
Nabavka, transport, isporuka i istovar PVC  lamperije. Obračun 
po m2 m2  25,00          

12 
Nabavka, transport, isporuka i istovarTAVANSKE DASKE. 
Obračun po m2 m2  25,00          

13 Nabavka, transport, isporuka i istovar cigle. Obračun po komadu kom  2.500,00          
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14 Nabavka, transport, isporuka i istovar cementa. Obračun po kg kg  800,00          

15 Nabavka, transport, isporuka i istovar multibat. Obračun po kg kg  100,00          

16 
Nabavka, transport, isporuka i istovar kreča u prahu. Obračun po 
kg kg  200,00          

17 
Nabavka, transport, isporuka i istovar ARMATURA ZA CERKLAŽ 
6 m, fi 8 mm.Obračun po komadu kom  12,00          

18 
Nabavka, transport, isporuka i istovar UZENGIJE OD 
ARMATURE fi 8,  25 X 20 cm.Obračun po kom kom  60,00          

19 
Nabavka, transport, isporuka i istovar šipka sa navojem Fi 12 
mm, l= 1 m.Obračun po kom  5,00          

20 
Nabavka, transport, isporuka i istovar NADVRATNE betonske 
grede dužine 120 cm.Obračun po komadu kom  4,00          

21 
Nabavka, transport, isporuka i istovar NADVRATNE betonske 
grede dužine 150 cm.Obracun po komadu kom  4,00          

22 
Nabavka, transport, isporuka i istovar PVC ULAZNA VRATA 
100X205 cm (otvaraju se nalevo unutra).Obracun po komadu kom  1,00          

23 

Nabavka, transport, isporuka i istovar DVOJNA TRPEZRIJSKA 
VRATA SA MAT STAKLOM 90X205 (otvaraju se na 
levo).Obracun po komadu kom  1,00          

24 
Nabavka, transport, isporuka i istovar PVC VRATA ULAZNA 
100X205 cm (otvaraju se na levo).Obracun po komadu kom.  1,00          
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25 
Nabavka, transport, isporuka i istovar stiropora falcovani d=5,0cm  
Obračun po m2 isporučenog stiropora. M2  100,00          

26 
Nabavka, transport isporuka i istovar univerzalnog lepka  za 
stiropor. Obračun po kg  kg  350,00          

27 
Nabavka, transport, isporuka i istovar fasadne mrežice . Obračun 
po m2 m2  100,00          

28 
Nabavka, transport, isporuka i istovar gips ploča d=9,5mm 
2.0*1.25. Obračun po m2 m2  25,00          

29 
Nabavka, transkport I istovar CD  PROFIL ZA ODGOVARAJUCE 
GIPSANE PLOCE dužine 4m.Obračun po m1 m  130,00          

30 
Nabavka, transport, isporuka i istovar OSB 3 debljine d=10mm. 
Obračun po m2 m2  25,00          

31 
Nabavka, transport, isporuka i istovar mrežne armature Ф6. 
Obračun po kom kom  3,00          

32 Nabavka, transport, isporuka i istovar cementa. Obračun po kg kg  500,00          

33 Nabavka, transkport I istovar ŠLJUNAK.Obraćun po m3 m3  2,00          

  
 

Ukupno za lokaciju 5      

 
Ukupno za sve lokacije:      
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СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 2 

 

 

Lokacija 1, Gornji Tavankut 

rb Vrsta materijala  j.m količina 
j.cena bez 

PDV 
j.cena 
sa PDV 

ukupno 
bez PDV 

ukupno 
sa PDV 

1 
Nabavka, transport, isporuka i istovar PVF tipke 2/2 ispiranje , bele. 
Obračun po kom kom 1,00         

2 
Nabavka, transport, isporuka i istovar WC šolje konzolne sa SS 
daskom. Obračun po m1  kom 1,00         

3 
Nabavka, transport, isporuka i istovar duofix basic WC -konzole. 
Obračun po kom. kom 1,00         

4 

Nabavka, transport, isporuka i istovar Toaletni ormarić (konzolni -
viseći ormarić sa dve ugradne fioke na klik klak sistem) 600x500x500. 
Obračun po komadu kom 1,00         

5 
Nabavka, transport, isporuka i istovar  baterija za sudoperu visoka-5th 
2. Obračun po kom kom 1,00         

6 
Nabavka, transport, isporuka i istovar nadgradnog lavaboa na 
kupatilskom ormariću . Obračun po komadu kom 1,00         

7 
Nabavka, transport, isporuka i istovar podnih granitne pločica (SUPER 
WHITE )  dimenzija 60X60. Obračun po m2 m2 22,76         

8 

Nabavka, transport, isporuka i istovar paravana hrom/prozirno  
(paravan od kaljenog peskaranog stakla,- četvrtasti 80x80cm,- visina: 
190cm,- bez kadice,- dupli točkići u obe zone,- hrom ram,- debljina 
stakla 5mm). Obračun po komadu. kom 1,00         

9 
Nabavka, transport, isporuka i istovar odvodne podne rešetke, kućište 
125*650mm. Obračun po kom kom 1,00         

10 

Nabavka, transport, isporuka i istovar unutrašnjih vrata sa ispunom od 
kartonskog saća (komlet pozicija) 70x205 cm -leva (dubina štoka 10-16 
cm). Obračun po kom. m2 1,00         



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку добра  

– грађевинског материјала за избеглице и породице интерно расељених лица, ЈН К 38/20 

54/57 

11 
Nabavka, transport isporuka i istovar univerzalnog lepka . Obračun po 
kg  kg 450,00         

12 
Nabavka, transport, isporuka i istovar fasadne mrežice . Obračun po 
m2 m2 50,00         

13  

Nabavka, transport, isporuka i istovar gips ploča d=9,5mm 2.0*1.25. 
Obračun po m2 m2 60,00 

  
  

  
  

14 
Nabavka, transport, isporuka i istovar CD profila 60, 0.5mm*4m. 
Obračun po m m 30,00 

  
  

  
  

15 
Nabavka, transport, isporuka i istovar UD profila 28, 0.5mm*4m. 
Obračun po m m 30,00 

  
  

  
  

16 

Nabavka, transport, isporuka i istovar laminata debljine d=8mm sa 
otpornošću na habanje oznake 31, u cenu uračunata i podloga za 
laminat - izolacija. Obračun po m2 m2 20,00         

  

Ukupno za lokaciju 1  :     

  

Lokacija 2, Donji Tavankut 

rb Vrsta materijala  j.m količina 
j.cena bez 

PDV 
j.cena 
sa PDV 

ukupno 
bez PDV 

ukupno 
sa PDV 

1 

Troslojni montažni dimnjački sistem namenjen za sva ložišta i sve vrste 
goriva, bez ventilacije. 
Sastavljen je od: dimnjačke cevi od tehničke keramike, izolacije 
oko cevi dimnjaka od kamene vune minimalne specifične težine 
80kg/m3, spoljneg dimnjačkog plašta od lakog betona, 
vatrostalnog lepka u kartušama, vatrootpornih i 
gasnonepropusnih atestiranih troslojnih vratanaca , kondenz 
posude, priključaka za reviziju i ložišta, krovne ploče od staklo 
betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke, 
ventilacione rešetke, dilatacione rozete od nerđajućeg čelika.  
Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta za fi16cm=32x32cm.nsport, 
isporuka i istovar PVF tipke 2/2 ispiranje , bele. Obračun po kom kom 1,00 

    

      

2 
Nabavka, transport, isporuka i istovar podnih keramičkih pločica A 
klase,  dimenzija 40*40 (bež boja). Obračun po m2 m2 22,00         

3 
Nabavka, transport, isporuka i istovar zidnih keramičkih pločica A 
klase,  dimenzija 30*40 (bež boja). Obračun po m2 m2 40,00         



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку добра  

– грађевинског материјала за избеглице и породице интерно расељених лица, ЈН К 38/20 

55/57 

5 

Nabavka, transport, isporuka i istovar samostojeće WC šolje sa 
nisokopostavljenim vodokotlićem, u cenu uračunata daska i svi 
potrebni prateći elementi za montažu istog. Obračun po komadu kom 1,00         

6 
Nabavka, transport i isporuka Tuš kabina sa tuš kadom 80X80 . 
Obračun po komadu kom 1,00         

7 
Nabavka, transport, isporuka i istovar kupatilskog ormarića sa 
lavaboom dimenzija 620x470x850 ili približno. Obračun po komadu kom 1,00         

4 

Nabavka, transporti i isporuka PVC ulazna vrata 100/200 sa 
sigurnosnom bravom , dimenzije vrata proveriti na licu mesta pre 
izrade istih. Obračun po komadu kom 1,00         

4 

Nabavka, transport i isporuka PVC prozora  60/60 sa unutrašnjim i 
spoljašnjim klupicama, prozor je od belih petokomornih profila staklo 
4+16+4 niskoemisiono. U cenu uračunati i komarnike. Dimenzije pre 
izrade proveriti na licu mesta. Obračun po komadu kom 2,00         

8 

Nabavka, transport i isporuka PVC prozora 100/120 ,prozor je od belih 
petokomornih profila staklo 4+16+4 niskoemisiono.   Obračun po 
komadu kom 2,00         

7 

Nabavka, transport, isporuka i istovar laminata debljine d=8mm sa 
otpornošću na habanje oznake 31, u cenu uračunata i podloga za 
laminat - izolacija. Obračun po m2 m2 32,00         

11 
Nabavka, transport, isporuka i istovar lajsne za laminat. Obračun po 
m1   m1 32,00         

12 
Nabavka, transport isporuka i istovar Stirodura d=5,0cm. Obračun po 
m2 m2 32,00         

  

 
Ukupno za lokaciju 2:      

  

 

 

 

 

 

         

Lokacija 3, Gornji Tavankut 
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rb Vrsta materijala  j.m količina 
j.cena bez 

PDV 
j.cena 
sa PDV 

ukupno 
bez PDV 

ukupno 
sa PDV 

1 

Nabavka, transport, isporuka i istovar samostojeće WC šolje sa 
nisokopostavljenim vodokotlićem, u cenu uračunata daska i svi 
potrebni prateći elementi za montažu istog. Obračun po komadu kom 1,00         

2 
Nabavka, transport i isporuka baterije za umivaonik jednoručna 
stojeća, montaža na umivaonik. Obračun po komadu kom 1,00         

3 
Nabavka, transport, isporuka i istovar kupatilskog ormarića sa 
lavaboom dimenzija 620x470x850 ili približno. Obračun po komadu kom 1,00         

4 

Nabavka, transport, isporuka i istovar laminata debljine d=7mm sa 
otpornošću na habanje oznake 31, u cenu uračunata i podloga za 
laminat - izolacija. Obračun po m2 m2 80,00         

5 
Nabavka, transport, isporuka i istovar lajsne za laminat. Obračun po 
m1   m1 50,00         

6 

Nabavka, transport, isporuka i istovar podnih keramička pločica 
(NORMANDIE BEIGE  ILI ODGOVARAJUĆE )  dimenzija 60X60. Obračun 
po m2 m2 22,76         

7 

Nabavka, transport, isporuka i istovar unutrašnjih vrata sa ispunom od 
kartonskog saća (komlet pozicija) 70x205 cm -leva (dubina štoka 10-16 
cm). Obračun po kom. m2 1,00         

8 
Nabavka, transport, isporuka i istovar fasadne mrežice . Obračun po 
m2 m2 50,00         

9 
Nabavka, transport, isporuka i istovar gips ploča d=9,5mm 2.0*1.25. 
Obračun po m2 m2 60,00 

  
  

  
  

10 
Nabavka, transport, isporuka i istovar CD profila 60, 0.5mm*4m. 
Obračun po m m 30,00 

  
  

  
  

11 
Nabavka, transport, isporuka i istovar UD profila 28, 0.5mm*4m. 
Obračun po m m 30,00 

  
  

  
  

12 

Nabavka, transport, isporuka i istovar stiropora d=10,0cm 17g, u cenu 
su uračunati potreban broj ankera i tipli kao i odgovarajuća početna 
lajsna. Obračun po m2 isporučenog stiropora i potrebnih elemenata za 
ugradnju istog. m2 90,00         
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13 
Nabavka, transport isporuka i istovar univerzalnog lepka  za stiropor. 
Obračun po kg  kg 900,00         

  Ukupno za lokaciju 3  :     

   

  Ukupno za sve lokacije:     

 

 


