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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 10/14/ОП донете дана 13.08.2014. 
године под бројем 636/04/ЈН и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 637/04/ЈН од 13.08.2014. године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку –Набавка радова за потребе 
постављања зидних и подних облога и портала за потребе радних 

јединица Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по партијама 
ЈН бр. 10/14/ОП 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 5 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис радова  

6 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

22 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 26 

VI Образац понуде 39 

VII Модел уговора 46 

VIII 
 

Образац структуре ценe са упутством како да се 
попуни 

61 

IX Образац трошкова припреме понуде 79 

X Образац изјаве о независној понуди 80 

 
XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 

81 

 

 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације је 81 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ: 100959794 
Матични број: 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.10/14/ОП су радови – Набавка радова за потребе 
постављања зидних и подних облога и портала за потребе радних јединица 
Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по партијама. 
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 
644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
                                мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, 
факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs 
   
6. Рок и начин подношења понуда 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној 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.  
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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Набавка 
радова за потребе постављања зидних и подних облога и портала за 
потребе радних јединица Геронтолошког центра из Суботице са 
материјалом, по партијама, ЈН бр. 10/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 20.08.2014. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 22.09.2014. године до 12,00 
часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом. Уколико је последњи дан рока нерадни 
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дан, благовременом ће се сматрати понуда која је приспела до 12,00 часова 
првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 
7.Време и место отварања понуда 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 22.09.2014. године  у 12,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица.Уколико је то нерадни дан, отварање понуда обавиће се првог 
наредног радног дана у 12,30 часова. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

 
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
 

Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана 
отврања понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 10/14/ОП су радови- Набавка радова за потребе 
постављања зидних и подних облога и портала за потребе радних јединица 
Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по партијама. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки:  
 
45430000 Постављање подних и зидних облога 
45421100 Уградња врата и прозора и сродних елемената 
 
 
2. Партије: 
Јавна набавка је обликована по партијама и то: 
 
Партија 1: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога и 
портала у РЈ „Дом за негу“ са материјалом 
 
Партија 2: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ 
„Дом за одрасла лица“ са материјалом 
 
Партија 3: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ 
„Дом Дудова шума“ са материјалом  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА  

 

 
 

 

Предмет јавне набавке су радови – Набавка радова за потребе 
постављања зидних и подних облога и портала за потребе радних јединица 
Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по партијама, у отвореном 
поступку јавне набавке број: 10/14/ОП. 

 
Партија 1: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних 
облога и портала у РЈ „Дом за негу“ са материјалом 
 
 
 
 

КУХИЊА 
  
Поз. Опис позиције Јединица 

мере 
Количина Јединична 

цена без 
ПДВ-а 

Укупно 

Извођач радова поред описа појединачних ставки радова ценама 
треба да обухвати и следеће заједничке услове: 
Радови ће бити изведени у свему према датом предмеру и важећим 
стандардима.Цене садрже све радне операције, утрошке 
материјала, помоћни алат и монтажу-демонтажу потребне скеле, 
као и остале трошкове и зараду предузећа. Ценама треба 
обухватити И уградњу опшавних лајсни на преломима и крајевима. 
 

 

1 Пажљива демон-
тажа пода и зидова 
од керамичких пло-
чица, постављених у 
цементном мал-
теру. Плочице и 
подлогу скинути до 
бетонске конструк-
ције. Плочице 
очистити од мал-
тера и сложити. Шут 
изнети, утоварити у 
камион и одвести на 
градску депонију. 

м² 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,91 
 

 
 

 
 
 

 

2 Израда нивелишућег 
слоја као подлоге за 
постављање подних 
керамичких плочица 

м² 
 

31,51  

 

3 Малтерисање 
зидова кречним 

м² 
 53,26  
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малтером у два 
слоја.Пре 
малтерисања зидне 
површине очистити 
и попрскати 
цементним млеком. 

4 Постављање зидних 
керамичких плочица, 
димензија 30x40 цм, 
на лепак. Полагање 
до висине 2,20м од 
пода.Плочице I 
класе, лепити 
лепком у слогу фуга 
на фугу (ширина 
фуге мах 4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. Обложене 
површине морају 
бити равне и верти-
калне. Постављене 
плочице фуговати И 
очистити 
пиљевином. На 
угловима 
употребити ПВЦ 
лајсне које улазе у 
цену полагања.У 
цену улази и 
набавка комплетног 
материјала: 
плочица, лепка, 
масе за фугу и 
другог потребног 
материјала, као и 5 
м² резервних 
плочица за потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по избору 
наручиоца. 

м² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Постављање подних 
керамичких плочица, 
димензија 30x30 цм, 
на лепак. Плочице I 
класе, отпорне на 
хабање и 
неклизајуће, лепити 
лепком у слогу фуга 

 
 
 
 
 
 
 
 36,51  
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на фугу (ширина 
фуге 4мм) По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. Обложе-
не површине морају 
бити равне и 
вертикалне. 
Постављене 
плочице фуговати и 
очистити 
пиљевином.  
У цену улази и 
набавка комплетног 
материјала: 
плочица, лепка, 
масе за фугу и 
другог потребног 
материјала, као и 5 
м² резервних 
плочица за потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по избору 
наручиоца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Подлогирање, 
глетовање у два 
слоја, шмирглање и 
моловање у два 
слоја, 
полудисперзивном 
бојом 
омалтерисаних 
зидова.Боја и тон по 
избору наручиоца. 

м² 
 

22,20  

 

7 Израда алу 
преграда са 
двокрилним врати-
ма 247х286цм. 
Врата израдити од 
алуминијумских 
вучених профила 
пластифицираних у 
белој боји 9016 по 
РАЛ карти, са по три 
шарке свако крило, 
бравом са 
цилиндричним 
улошком, кваком и 
аутомато за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1  
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затварање врата, 
без прага.Једно 
крило врата се 
отвара у поље, 
друго ван 
поља.Застакљивање 
термопан стаклом 
4+12+4мм, пуне 
делове извести 
алуминијумским 
панелима у боји 
столарије, уграђену 
столарију опшити са 
свих страна 
алуминијумским 
лајснама  у бији 
столарије, уградња 
пур пеном и 
металним 
типлама.Профиле 
за опшивање 
израдити од 
алуминијумских 
профила 
пластифициране у 
белој боји, лепљење 
извести силиконским 
или сличним лепком 
отпорним на 
атмосферске 
утицаје и УВ зраке, у 
белој боји.У цену 
урачунати сав 
материјал, потребан 
помоћни прибор и 
средства за монтажу 
као и трошкове 
демонтаже 
постојећих и 
монтаже нових 
врата. 

 
ком 

 УКУПНО КУХИЊА:  
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МРТВАЧНИЦА 
  
Поз. Опис позиције Јединица 

мере 
Количина Јединична 

цена без 
ПДВ-а 

Укупно 

Извођач радова поред описа појединачних ставки радова ценама 
треба да обухвати и следеће заједничке услове: 
Радови ће бити изведени у свему према датом предмеру и важећим 
стандардима.Цене садрже све радне операције, утрошке 
материјала, помоћни алат и монтажу-демонтажу потребне скеле, 
као и остале трошкове и зараду предузећа. Ценама треба 
обухватити И уградњу опшавних лајсни на преломима и крајевима 

 

1 Скидање подне 
облоге од линоле-
ума.Подну облогу 
скинути, утоварити 
на камион и одвес-
ти на градску депо-
нију. 

м² 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,20 
 

 
 

 
 
 

 

2 Постављање 
зидних керамичких 
плочица, димензија 
30x40 цм, на лепак 
до висине 
плафона. Плочице 
I класе, лепити 
лепком у слогу 
фуга на фугу 
(ширина фуге мах 
4мм). По потреби 
ивице плочица 
ручно обрусити. 
Обложене површи-
не морају бити 
равне и верти-
калне. Постављене 
плочице фуговати и 
очистити пиље-
вином. У цену 
улази и набавка 
комплетног 
материјала: 
плочица, лепка, 
масе за фугу и 
другог потребног 
материјала, као и 5 
м² резервних 

м² 
 

43,00  
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плочица за потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по избору 
наручиоца.На 
угловима 
употребити ПВЦ 
лајсне које улсзе у 
цену полагања. 

 Постављање 
подних керамичких 
плочица, димензија 
30x30 цм, на лепак. 
Плочице I класе, 
лепити лепком у 
слогу фуга на фугу 
(ширина фуге мах 
4мм). По потреби 
ивице плочица 
ручно обрусити. 
Обложене 
површине морају 
бити равне И 
вертикалне. 
Постављене 
плочице фуговати и 
очистити 
пиљевином.  
У цену улази и 
набавка 
комплетног 
материјала: 
плочица, лепка, 
масе за фугу и 
другог потребног 
материјала, као и 5 
м² резервних 
плочица за потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по избору 
наручиоца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м² 
 

19,20  

 

 УКУПНО МРТВАЧНИЦА:  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  
 

1 КУХИЊА  

2 МРТВАЧНИЦА  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 
 
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА: 
 
Квалитет радова мора одговарати техничким прописима, ЈУС стандардима и 
нормама у грађевинарству.  
 
Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани 
одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, прописана мерења и 
лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у 
случају кад то прописи захтевају) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. 
У свим ставкама ценом је обухваћен сав потребан материјал са растуром,  
радна снага, алат, све потребне покретне и непокретне скеле, трошкови 
транспорта, друштвени доприноси као и све друге издатке по важећим 
прописима за структуру цена. Ценом су такође обухваћени сви потребни 
припремни и завршни радови који обезбе|ују квалитетан и у целини завршен 
посао, као и одношење комплетног шута и смећа на депонију. 
 
Извођач је дужан да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим 
прописима, што је урачунато у цену и неће се посебно плаћати. 
 
 
 
 
 
 
 ___________________                                                 ____________________ 
 
Место и датум  

М.П                  Понуђач 
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Партија 2: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних 
облога у РЈ „Дом за одрасла лица“ са материјалом 
 

 

 

 

АМБУЛАНТА 
  
Поз. Опис позиције Јединица 

мере 
Количина Једини

чна 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупно 

Извођач радова поред описа појединачних ставки радова 
ценама треба да обухвати и следеће заједничке услове: 
Радови ће бити изведени у свему према предмеру радова, 
детаљима и важећим стандардима. Цене садрже све радне 
операције, утрошке материјала, помоћни алат и монтажу-
демонтажу потребне скеле, као и остале трошкове и зараду 
предузећа. Ценама треба обухватити и уградњу опшавних 
лајсни на преломима и крајевима. 

 

1 Скидање подне 
облоге – ламината, 
заједно са лајснама. 
Ламинат скинути, 
утоварити на камион 
и одвести на на 
градску депонију. 
Шут прикупити, 
изнети, утоварити на 
камион и однети на 
градску депонију. 

 
 
 
 
 
 
 

м² 
  

 
24,09 

 
 

 
 
 

 

2 Израда нивелишућег 
слоја малтера као 
подлоге за 
постављање 
керамичких 
плочица.Малтер 
справљати са 
додатком фибрилних 
влакана као заштита 
од пуцања подлоге. 

м² 
 

24,09 

 

 

3 Малтерисање 
зидова кречним 
малтером у два 
слоја.Пре 
малтерисања зидне 
површине очистити и 
попрскати 
цементним млеком. 

м² 
 

24,09 

 

 

4 Постављање зидних м² 37,58   



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 10/14/ОП 

14 

 

керамичких плочица, 
димензија 30x40 цм, 
на лепак. Полагање 
до висине 2,20м од 
пода.Плочице I 
класе, лепити 
лепком у слогу фуга 
на фугу (ширина 
фуге мах 4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. Обложене 
површине морају 
бити равне И 
вертикалне. 
Постављене 
плочице фуговати И 
очистити 
пиљевином. На 
угловима употребити 
ПВЦ лајсне које 
улазе у цену 
полагања.У цену 
улази и набавка 
комплетног 
материјала: плочица, 
лепка, масе за фугу 
и другог потребног 
материјала, као и 5 
м² резервних 
плочица за потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен плочица 
по избору 
наручиоца. 
                                                

 

5 Постављање подних 
керамичких плочица, 
димензија 30x30 цм, 
на лепак. Плочице I 
класе, отпорне на 
хабање и 
неклизајуће, лепити 
лепком у слогу фуга 
на фугу (ширина 
фуге 4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. Обложене 
површине морају 

м² 
 

30,08 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 10/14/ОП 

15 

 

бити равне и 
вертикалне. 
Постављене 
плочице фуговати И 
очистити 
пиљевином. У цену 
улази и набавка 
комплетног 
материјала: плочица, 
лепка, масе за фугу 
и другог потребног 
материјала, као и 5 
м² резервних 
плочица за потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен плочица 
по избору 
наручиоца. 

6 Подлогирање, 
глетовање у два 
слоја, шмирглање и 
моловање у два 
слоја, 
полудисперзивном 
бојом 
омалтерисаних 
зидова.Боја и тон по 
избору наручиоца. 

м² 
 

20,00 

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 
 
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА: 
 
Квалитет радова мора одговарати техничким прописима, ЈУС стандардима и 
нормама у грађевинарству.  
 
Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани 
одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, прописана мерења и 
лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у 
случају кад то прописи захтевају) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. 
У свим ставкама ценом је обухваћен сав потребан материјал са растуром,  
радна снага, алат, све потребне покретне и непокретне скеле, трошкови 
транспорта, друштвени доприноси као и све друге издатке по важећим 
прописима за структуру цена. Ценом су такође обухваћени сви потребни 
припремни и завршни радови који обезбеђују квалитетан и у целини завршен 
посао, као и одношење комплетног шута и смећа на депонију. 
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Извођач је дужан да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим 
прописима, што је урачунато у цену и неће се посебно плаћати. 
 
 
 
 
 
 
 ___________________                                                 ____________________ 
 
Место и датум  

М.П                  Понуђач 
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Партија 3: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних 
облога у РЈ „Дом Дудова шума“ са материјалом  
 

 

 

 

MAГАЦИН 
  
Поз. Опис позиције Јединица 

мере 
Количина Једини

чна 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупно 

Извођач радова поред описа појединачних ставки радова 
ценама треба да обухвати и следеће заједничке услове: 
Радови ће бити изведени у свему према предмеру радова, 
детаљима и важећим стандардима. Цене садрже све радне 
операције, утрошке материјала, помоћни алат и монтажу-
демонтажу потребне скеле, као и остале трошкове и зараду 
предузећа. Ценама треба обухватити и уградњу опшавних 
лајсни на преломима и крајевима. 

 

1 Пажљива демонтажа 
зидова од 
керамичких пло-
чица, постављених у 
цементном мал-
теру. Плочице и 
подлогу скинути до 
бетонске конструк-
ције. Приликом 
обијања плочица 
водити рачуна да не 
дође до оштећења 
врата од расхладних 
комора, улазних 
врата у просторију, 
командних табли за 
коморе и свих 
водова електричне 
струје.Плочице очис-
тити од малтера и 
сложити. Шут изнети, 
утоварити у камион и 
одвести на градску 
депонију. 

 
 
 
 
 
 
 

м² 
 

 
 

36,48 

 
 

 
 
 

 

2 Скидање-обијање 
постојећих подних 
керамичких 
плочица.Приликом 
обијања водити 
рачуна да не дође до 

м² 
 

14,32  
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оштећења врата од 
расхладних комора и 
улазних врата у 
просторију. 

3 Набавка и 
постављање 
хидроизолације од 
битуменских трака, 
д=4мм, испод подне 
облоге.Изолација се 
изводи са 
преклопима мин 
10цм, који се варе, и 
подизањем 
вертикално уз зид 
мин 15цм. 

м² 
 

18,00  

 

4 Израда пердашене 
рабициране 
цементне кошуљице, 
дебљине 5цм, као 
подлоге за 
постављање пода од 
керамичких 
плочица.Подлогу пре 
наношења 
кошуљице очистити 
и опрати.Малтер за 
кошуљицу справити 
са просејаним 
шљунком 
„јединицом“, размере 
1:3.Горњу површину 
кошуљице равно 
испердашити и 
неговати док не 
очврсне.На споју са 
зидом поставити 
дилатациони спој 
стиропором д=1цм. 

м² 
 

14,32  

 

5 Малтерисање 
унутрашњих зидова 
цементним 
малтером у два 
слоја.Све бетонске 
површине претходно 
прскати разређеним 
малтером, Висина 
зидова 2,40м. 

м² 
 

36,48  

 

6 Постављање зидних 
керамичких плочица, 

м² 
 

41,48 
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димензија 30x40 цм, 
на лепак. Плочице I 
класе, лепити 
лепком у слогу фуга 
на фугу (ширина 
фуга мах 
4мм).Висина 
полагања 2,40м (до 
плафона).По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. Обложене 
површине морају 
бити равне и 
вертикалне. 
Постављене 
плочице фуговати И 
очистити 
пиљевином. На 
угловима употребити 
ПВЦ лајсне.У цену 
улази и набавка 
комплетног 
материјала: плочица, 
лепка, масе за фугу 
и другог потребног 
материјала, као и 5 
м² резервних 
плочица за потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен плочица 
по избору 
наручиоца. 
                                                

7 Постављање подних 
керамичких плочица, 
димензија 30x30 цм, 
неклизајућих и 
отпорних на хабање,  
на лепак. Плочице I 
класе, лепити 
лепком у слогу фуга 
на фугу (ширина 
фуге 4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. Обложене 
површине морају 
бити равне И 
вертикалне. 

м² 
 

19,32 
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Постављене 
плочице фуговати И 
очистити 
пиљевином. У цену 
улази и набавка 
комплетног 
материјала: плочица, 
лепка, масе за фугу 
и другог потребног 
материјала, као и 5 
м² резервних 
плочица за потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен плочица 
по избору 
наручиоца. 

8 Глетовање и бојење 
унутрашњег 
плафона 
полудисперзивном 
бојом два пута до 
постизања 
равномерне 
постојане боје.Пре 
бојења површине 
изравнати 
глетовањем. 

м² 
 

14,32 

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 
 
 

 
 
 
 
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА: 
 
Квалитет радова мора одговарати техничким прописима, ЈУС стандардима и 
нормама у грађевинарству.  
 
Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани 
одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, прописана мерења и 
лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у 
случају кад то прописи захтевају) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. 
У свим ставкама ценом је обухваћен сав потребан материјал са растуром,  
радна снага, алат, све потребне покретне и непокретне скеле, трошкови 
транспорта, друштвени доприноси као и све друге издатке по важећим 
прописима за структуру цена. Ценом су такође обухваћени сви потребни 
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припремни и завршни радови који обезбе|ују квалитетан и у целини завршен 
посао, као и одношење комплетног шута и смећа на депонију. 
 
Извођач је дужан да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим 
прописима, што је урачунато у цену и неће се посебно плаћати. 
 
 
 
 
 
 
 ___________________                                                 ____________________ 
 
Место и датум  

М.П                  Понуђач 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

 

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

 
 

. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe 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; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела 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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
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доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
 

 

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).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
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.   
 
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. 

 
Уколико се понуђач налази у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре није дужан да достави доказе којима доказује испуњеност 
услова из члана 75. Закона, тачка 1-4. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу 
извршити на Порталу Управе за јавне набавке и сајту наручиоца 
www.gcsu.co.rs. 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној 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.  
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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Набавка 
радова за потребе постављања зидних и подних облога и портала за 
потребе радних јединица Геронтолошког центра из Суботице са 
материјалом, по партијама, ЈН бр. 10/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 19.08.2014. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 22.09.2014. године до 12,00 
часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом. Уколико је последњи дан рока нерадни 
дан, благовременом ће се сматрати понуда која је приспела до 12,00 часова 
првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

    
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 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
    
Понуда мора да садржи: 
 

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова- 
попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
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печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
,наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
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понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
регулисаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, на начин како је то 
предвиђено конкурсном документацијом  
 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

4. 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: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Набавка радова за потребе 
постављања зидних и подних облога и портала за потребе радних јединица 
Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по партијама, ЈН бр. 
10/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова за потребе 
постављања зидних и подних облога и портала за потребе радних јединица 
Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по партијама, ЈН бр. 
10/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка радова за потребе 
постављања зидних и подних облога и портала за потребе радних јединица 
Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по партијама, ЈН бр. 
10/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова за потребе 
постављања зидних и подних облога и портала за потребе радних јединица 
Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по партијама, ЈН бр. 
10/14/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) 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 поглављу IV конкурсне документације, 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. 
 
 
7. 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) до 6) 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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
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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. 
 
8. 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. 
Наручилац се обавезује да Извођачу (за сваку од партија) плати уговорену цену 
радова у року од 45 рачунајући од дана примопредаје радова и пријема 
исправног рачуна извођача радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок гаранције обезбеђује за радове који 
су предмет набавке, рачунајући од дана извршене примопредаје радова, у 
складу са важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да (обезбеди) произвођачку гаранцију. 
 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење радова који су предмет набавке не може бити дужи од 30  
дана од дана увођења извођача радова у посао. 
Извођење радова који су предмет набавке врши се на следећим адресама 
наручиоца: 
-партија 1-радна јединица „Дом за негу“, 27. Марта број 36, Суботица 
-партија 2-радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица  
-партија 3-радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, 
Суботица 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 
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 
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набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови транспорта, сав 
потребан материјал, алат и радна снага.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
 

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  
 
-Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија), Саве 
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс. 
Посредством државног органа пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају 
ови органи; 
-Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже 
Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.сепа.гов.рс.  (Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, 
Београд. Интернет адреса: www.мерз.гов.рс. ); 
-Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд. 
Интернет адреса: www.минрзс.гов.рс.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 
Изабрани понуђач је дужан да за сваку од партија достави: 
 
 

1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  
у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок 
важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла 
мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 

2) Меницу за отклањање грешака у гарантном року- Изабрани понуђач 
се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном 
року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року. 

 

13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним 
набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;   
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

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

обавезао.  
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године. 
 

Доказ може бити: 
 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 

органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;   
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року;   



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 10/14/ОП 

33 

 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу 
са пројектом, односно уговором;   

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи;   

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која 
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе 
понуђача.   

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

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 
ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 15% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок важења 
менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова.  

 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем 
електронске поште на e-mail slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
10/14/ОП”. 
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. Закона. 
 
16. 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.  
 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“.  
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Партија 1: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога и 
портала у РЈ „Дом за негу“ са материјалом 
 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена радова 80 

2 Рок извођења радова 20 

 УКУПНО 100 

    
 

1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 80,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 80 ,односно пондере ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем пондера предвиђеним за тај 
критеријум. 

 
2.        Бодовање понуђеног рока извођења радова ће се извести према 
односу нјакраћег понуђеног рока за извођење радова и рока за извођење 
радова из сваке понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок извођења радова добија оцену 
20,односно највећи број пондера за критеријум рок извођења радова.Остале 
понуде добијају оцене тако што се најкраћи понуђени рок извођења радова 
подели са сваким појединачно понуђеним роком извођења радова и 
помножи са 20 ,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок извођења 
радова подели са сваким појединачно понуђеним роком извођења радова и 
помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 
 

 
Партија 2: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ 
„Дом за одрасла лица“ са материјалом 
 
 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена радова 80 

2 Рок извођења радова 20 

 УКУПНО 100 

    
 

1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 80,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 80 ,односно пондере ако се најнижа цена подели са сваком 
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појединачном ценом и помножи бројем пондера предвиђеним за тај 
критеријум. 

 
2.        Бодовање понуђеног рока извођења радова ће се извести према 
односу нјакраћег понуђеног рока за извођење радова и рока за извођење 
радова из сваке понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок извођења радова добија оцену 
20,односно највећи број пондера за критеријум рок извођења радова.Остале 
понуде добијају оцене тако што се најкраћи понуђени рок извођења радова 
подели са сваким појединачно понуђеним роком извођења радова и 
помножи са 20 ,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок извођења 
радова подели са сваким појединачно понуђеним роком извођења радова и 
помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 
 

 
Партија 3: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ 
„Дом Дудова шума“ са материјалом  
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена радова 80 

2 Рок извођења радова 20 

 УКУПНО 100 

    
 

1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 80,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена подели са сваком појединачном понуђеном ценом и 
помножи са 80 ,односно пондере ако се најнижа цена подели са сваком 
појединачном ценом и помножи бројем пондера предвиђеним за тај 
критеријум. 

 
2.        Бодовање понуђеног рока извођења радова ће се извести према 
односу нјакраћег понуђеног рока за извођење радова и рока за извођење 
радова из сваке понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок извођења радова добија оцену 
20,односно највећи број пондера за критеријум рок извођења радова.Остале 
понуде добијају оцене тако што се најкраћи понуђени рок извођења радова 
подели са сваким појединачно понуђеним роком извођења радова и 
помножи са 20 ,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок извођења 
радова подели са сваким појединачно понуђеним роком извођења радова и 
помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
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Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за извођење 
радова.  
 
 
20. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
21. 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. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail slavica@gcsu.rs и milan@gcsu.rs,  факсом на 
број 024 556 030 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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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 изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара 
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је 
та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем 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.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку радова- Набавка 
радова за потребе постављања зидних и подних облога и портала за потребе 
радних јединица Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по 
партијама,ЈН број 10/14/ОП.  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

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: 

 

 
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: 

 

 
 
 
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: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
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. 

 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 10/14/ОП 

42 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка радова за потребе постављања 
зидних и подних облога и портала за потребе радних јединица 
Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по партијама 

 
Партија 1: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога и 
портала у РЈ „Дом за негу“ са материјалом 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

Наручилац се обавезује да 
Извођачу плати уговорену 
цену радова у року од 45 
рачунајући од дана 
примопредаје радова и 
пријема исправног рачуна 
извођача радова. 
Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено 
да захтева аванс. 

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

Рок важења понуде износи 
_________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења радова 
Рок за извођење радова који су предмет 
набавке не може бити дужи од 30 радних 
дана од дана увођења извођача радова у 
посао. 
 

Рок за извођење радова 
који су предмет набавке 
износи _______ дана од 
дана увођења извођача 
радова у посао. 
 

Гарантни период 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок 
гаранције обезбеђује за радове који су 
предмет набавке, рачунајући од дана 
извршене примопредаје радова, у складу са 
важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да 
(обезбеди) произвођачку гаранцију. 

Гаранција на изведене 
радове износи __________ 
месеци рачунајући од дана 
извршене примопредаје 
радова. 
Понуђач је дужан да за 
материјал да (обезбеди) 
произвођачку гаранцију. 

 
Место и начин извршења радова 
 

Радови који су предмет 
набавке извршиће се на 
објекту раднe јединицe 
„Дом за негу“, 27. Марта 
број 36, Суботица 
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Партија 2: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ 
„Дом за одрасла лица“ са материјалом 

 

  

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

Наручилац се обавезује да 
Извођачу плати уговорену 
цену радова у року од 45 
рачунајући од дана 
примопредаје радова и 
пријема исправног рачуна 
извођача радова. 
Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено 
да захтева аванс. 

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

Рок важења понуде износи 
_________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења радова 
Рок за извођење радова који су предмет 
набавке не може бити дужи од 30 радних 
дана од дана увођења извођача радова у 
посао. 
 

Рок за извођење радова 
који су предмет набавке 
износи _______ дана од 
дана увођења извођача 
радова у посао. 
 

Гарантни период 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок 
гаранције обезбеђује за радове који су 
предмет набавке, рачунајући од дана 
извршене примопредаје радова, у складу са 
важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да 
(обезбеди) произвођачку гаранцију. 

Гаранција на изведене 
радове износи __________ 
месеци рачунајући од дана 
извршене примопредаје 
радова. 
Понуђач је дужан да за 
материјал да (обезбеди) 
произвођачку гаранцију. 

 
Место и начин извршења радова 
 

Радови који су предмет 
набавке извршиће се на 
објекту раднe јединицe 
„Дом за одрасла лица“, 
Чикош Беле број 34, 
Суботица 
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Партија 3: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ 
„Дом Дудова шума“ са материјалом  
 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

Наручилац се обавезује да 
Извођачу плати уговорену 
цену радова у року од 45 
рачунајући од дана 
примопредаје радова и 
пријема исправног рачуна 
извођача радова. 
Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено 
да захтева аванс. 

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

Рок важења понуде износи 
_________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења радова 
Рок за извођење радова који су предмет 
набавке не може бити дужи од 30 радних 
дана од дана увођења извођача радова у 
посао. 
 

Рок за извођење радова 
који су предмет набавке 
износи _______ дана од 
дана увођења извођача 
радова у посао. 
 

Гарантни период 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок 
гаранције обезбеђује за радове који су 
предмет набавке, рачунајући од дана 
извршене примопредаје радова, у складу са 
важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да 
(обезбеди) произвођачку гаранцију. 

Гаранција на изведене 
радове износи __________ 
месеци рачунајући од дана 
извршене примопредаје 
радова. 
Понуђач је дужан да за 
материјал да (обезбеди) 
произвођачку гаранцију. 

 
Место и начин извршења радова 
 

Радови који су предмет 
набавке извршиће се на 
објекту раднe јединицe 
„Дом Дудова шума“, Алеја 
Маршала Тита број 31, 
Суботица 
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      Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
Партија 1 

 
 
Закључен дана ___________ између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач радова), 
 
 
За потребе набавке радова који су предмет овог уговора из партије 1- Набавка 
радова за потребе постављања зидних и подних облога и портала у РЈ „Дом за 
негу“ са материјалом Наручилац ангажује следеће подизвођаче или ће радове 
извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланом 32, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 20.08.2014. године за набавку радова- Набавка 
радова за потребе постављања зидних и подних облога и портала за потребе 
радних јединица Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по 
партијама, спровео отворени поступак јавне набавке број 10/14/ОП; 
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 -да је извођач радова дана _________________ године доставио понуду 
број _________________ од _______________, а која је заведена под 
деловодним бројем наручиоца ___________ ,која се налази у прилогу уговора и 
саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна 
документација за предметну јавну набавку. 
 -да понуда извођача радова у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона,на основу понуде 
извођача радова и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног извођача радова за извођење радова из 
партије 1- Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога и 
портала у РЈ „Дом за негу“ са материјалом. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка радова из партије 1- Набавка радова за 
потребе постављања зидних и подних облога и портала у РЈ „Дом за негу“ са 
материјалом, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку радова из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: 
________________ динара. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови транспотра, 
сав потребан материјал, алат и радна снага.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Порез на додату вредност плаћа наручилац 

 
Члан 4. 

 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова у року 
од 45 рачунајући од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна 
извођача радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Члан 5. 
 
   Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет уговора 
извршити у року од ______________  дана рачунајући од дана увођења у посао. 

Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, радна јединица „Дом за негу“, 27. марта 36, 
Суботица. 
 Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговарања 
изведе у складу са важећим прописима, стандардима и препорукама, а на 
основу техничке спецификације. 
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Члан 6. 
 

            Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговора врши у 
сагласности са наручиоцем, у заједнички одређеним терминима и по утврђеној 
динамици, а на начин на који се омогућава несметано обављање процеса рада 
код наручиоца. 

Члан 7. 
 

 Обавезује се извођач радова да у току извођења радова предузме све 
потребне мере на заштити запослених у складу са одредбама закона о 
безбедности и здрављу на раду, у супротном, извођач радова сносиће 
одговорност за штету која настане као последица непридржавања наведених 
прописа. 

Члан 8. 
 

 Уколико би извођач радова поједине послове поверио трећим лицима 
(подизвођач), и у том случају сву одговорност за тако извршене радове сноси у 
овом уговору означени извођач радова. 
 

Члан 9. 
 

 Извођач радова обезбеђује гаранцију на изведене радове у року од _____ 
месеци од дана извршене примопредаје радова. 
           Понуђач је дужан да за уграђени материјал да (обезбеди) произвођачку 
гаранцију. 
 

Члан 10. 
            

Извођач радова се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Уколико се извођач радова налази на списку негативних референци који 
води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 
јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у  
року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
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достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 
Члан 11. 

 
 Извођач радова се обавезује да у тенутку примопредаје  примопредаје  

предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 

 
Члан 12. 

 
 Извођач радова обавезује се да након завршетка радова објекат врати у 
првобитно стање, односно да отклони све недостатке или евентуално штету 
коју нанесе у току извођења радова. 
 

Члан 13. 
 
 Примопредаја изведених радова ће се извршити уз учешће по једног 
представника обе уговорне стране и уз учешће лица одређеног за надзор. 
 Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати примопредају 
радова.Записнике ће потписати представници наручиоца и извођача радова 
као и представник надзора.У случају записнички утврђених недостатака у 
квалитету или очигледних грешака при уградњи, продавац мора исте отклонити 
најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
 

Члан 14. 
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 У случају наступања околности које онемогућавају извршење уговора на 
начин и у роковима предвиђеним овим уговором, а које уговорним странама у 
време закључења уговора нису могле бити познате нити су их уговорне стране 
могле предвидети, уговорне стране ће све измене уговора регулисати у писаног 
форми, односно у форми анекса уговора, уз сагласност обе стране уговорнице. 
 

Члан 15. 
 

 Уговорне стране имају право на раскид уговора у случајевима када се 
нека од уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној форми. 
 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријема писменог 
обавештења о раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених 
обавеза. 

Члан 16. 
 
 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 17. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 18. 
 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 19. 
 

 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од којих наручилац 
задржава три а извођач радова два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
  
               НАРУЧИЛАЦ                                                          ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
  __________________________                              ________________________ 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
Партија 2 

 
 
Закључен дана ___________ између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач радова), 
 
 
За потребе набавке радова који су предмет овог уговора из партије 2- Набавка 
радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ „Дом за одрасла 
лица“ са материјалом Наручилац ангажује следеће подизвођаче или ће радове 
извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланом 32, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 20.08.2014. године за набавку радова- Набавка 
радова за потребе постављања зидних и подних облога и портала за потребе 
радних јединица Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по 
партијама, спровео отворени поступак јавне набавке број 10/14/ОП; 
 -да је извођач радова дана _________________ године доставио понуду 
број _________________ од _______________, а која је заведена под 
деловодним бројем наручиоца ___________ ,која се налази у прилогу уговора и 
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саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна 
документација за предметну јавну набавку. 
 -да понуда извођача радова у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона,на основу понуде 
извођача радова и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног извођача радова за извођење радова из 
партије 2- Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ 
„Дом за одрасла лица“ са материјалом постављања зидних и подних облога и 
портала у РЈ „Дом за негу“ са материјалом. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка радова из партије 2- Набавка радова за 
потребе постављања зидних и подних облога у РЈ „Дом за одрасла лица“ са 
материјалом, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку радова из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: 
________________ динара. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови транспотра, 
сав потребан материјал, алат и радна снага.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Порез на додату вредност плаћа наручилац 

 
Члан 4. 

 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова у року 
од 45 рачунајући од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна 
извођача радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Члан 5. 
 
   Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет уговора 
извршити у року од ______________  дана рачунајући од дана увођења у посао. 

Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош 
Беле 34, Суботица. 
 Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговарања 
изведе у складу са важећим прописима, стандардима и препорукама, а на 
основу техничке спецификације. 

Члан 6. 
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            Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговора врши у 
сагласности са наручиоцем, у заједнички одређеним терминима и по утврђеној 
динамици, а на начин на који се омогућава несметано обављање процеса рада 
код наручиоца. 

Члан 7. 
 

 Обавезује се извођач радова да у току извођења радова предузме све 
потребне мере на заштити запослених у складу са одредбама закона о 
безбедности и здрављу на раду, у супротном, извођач радова сносиће 
одговорност за штету која настане као последица непридржавања наведених 
прописа. 

Члан 8. 
 

 Уколико би извођач радова поједине послове поверио трећим лицима 
(подизвођач), и у том случају сву одговорност за тако извршене радове сноси у 
овом уговору означени извођач радова. 
 

Члан 9. 
 

 Извођач радова обезбеђује гаранцију на изведене радове у року од _____ 
месеци од дана извршене примопредаје радова. 
           Понуђач је дужан да за уграђени материјал да (обезбеди) произвођачку 
гаранцију. 
 

Члан 10. 
            

Извођач радова се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Уколико се извођач радова налази на списку негативних референци који 
води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 
јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у  
року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
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Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 
Члан 11. 

 
 Извођач радова се обавезује да у тенутку примопредаје  примопредаје  

предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 

 
Члан 12. 

 
 Извођач радова обавезује се да након завршетка радова објекат врати у 
првобитно стање, односно да отклони све недостатке или евентуално штету 
коју нанесе у току извођења радова. 
 

Члан 13. 
 
 Примопредаја изведених радова ће се извршити уз учешће по једног 
представника обе уговорне стране и уз учешће лица одређеног за надзор. 
 Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати примопредају 
радова.Записнике ће потписати представници наручиоца и извођача радова 
као и представник надзора.У случају записнички утврђених недостатака у 
квалитету или очигледних грешака при уградњи, продавац мора исте отклонити 
најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
 

Члан 14. 
 

 У случају наступања околности које онемогућавају извршење уговора на 
начин и у роковима предвиђеним овим уговором, а које уговорним странама у 
време закључења уговора нису могле бити познате нити су их уговорне стране 
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могле предвидети, уговорне стране ће све измене уговора регулисати у писаног 
форми, односно у форми анекса уговора, уз сагласност обе стране уговорнице. 
 

Члан 15. 
 

 Уговорне стране имају право на раскид уговора у случајевима када се 
нека од уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној форми. 
 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријема писменог 
обавештења о раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених 
обавеза. 

Члан 16. 
 
 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 17. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 18. 
 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 19. 
 

 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од којих наручилац 
задржава три а извођач радова два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
  
               НАРУЧИЛАЦ                                                          ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
  __________________________                              ________________________ 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
Партија 3 

 
 
Закључен дана ___________ између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач радова), 
 
 
За потребе набавке радова који су предмет овог уговора из партије 3- Набавка 
радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ „Дом Дудова 
шума“ са материјалом Наручилац ангажује следеће подизвођаче или ће радове 
извршити група понуђача са следећим учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланом 32, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 20.08.2014. године за набавку радова- Набавка 
радова за потребе постављања зидних и подних облога и портала за потребе 
радних јединица Геронтолошког центра из Суботице са материјалом, по 
партијама, спровео отворени поступак јавне набавке број 10/14/ОП; 
 -да је извођач радова дана _________________ године доставио понуду 
број _________________ од _______________, а која је заведена под 
деловодним бројем наручиоца ___________ ,која се налази у прилогу уговора и 
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саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна 
документација за предметну јавну набавку. 
 -да понуда извођача радова у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона,на основу понуде 
извођача радова и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног извођача радова за извођење радова из 
партије 3- Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога у РЈ 
„Дом Дудова шума“ са материјалом. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка радова из партије 3- Набавка радова за 
потребе постављања зидних и подних облога у РЈ „Дом Дудова шума“ са 
материјалом, која је саставни део његове понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку радова из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на 
додату вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: 
________________ динара. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови транспотра, 
сав потребан материјал, алат и радна снага.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Порез на додату вредност плаћа наручилац 

 
Члан 4. 

 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова у року 
од 45 рачунајући од дана примопредаје радова и пријема исправног рачуна 
извођача радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

Члан 5. 
 
   Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет уговора 
извршити у року од ______________  дана рачунајући од дана увођења у посао. 

Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја 
Маршала Тита 31, Суботица. 
 Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговарања 
изведе у складу са важећим прописима, стандардима и препорукама, а на 
основу техничке спецификације. 

Члан 6. 
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            Извођач радова се обавезује да радове који су предмет уговора врши у 
сагласности са наручиоцем, у заједнички одређеним терминима и по утврђеној 
динамици, а на начин на који се омогућава несметано обављање процеса рада 
код наручиоца. 

Члан 7. 
 

 Обавезује се извођач радова да у току извођења радова предузме све 
потребне мере на заштити запослених у складу са одредбама закона о 
безбедности и здрављу на раду, у супротном, извођач радова сносиће 
одговорност за штету која настане као последица непридржавања наведених 
прописа. 

Члан 8. 
 

 Уколико би извођач радова поједине послове поверио трећим лицима 
(подизвођач), и у том случају сву одговорност за тако извршене радове сноси у 
овом уговору означени извођач радова. 
 

Члан 9. 
 

 Извођач радова обезбеђује гаранцију на изведене радове у року од _____ 
месеци од дана извршене примопредаје радова. 
           Понуђач је дужан да за уграђени материјал да (обезбеди) произвођачку 
гаранцију. 
 

Члан 10. 
            

Извођач радова се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Уколико се извођач радова налази на списку негативних референци који 
води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 
јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у  
року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену 
меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
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Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

 
Члан 11. 

 
 Извођач радова се обавезује да у тенутку примопредаје  примопредаје  

предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 

 
Члан 12. 

 
 Извођач радова обавезује се да након завршетка радова објекат врати у 
првобитно стање, односно да отклони све недостатке или евентуално штету 
коју нанесе у току извођења радова. 
 

Члан 13. 
 
 Примопредаја изведених радова ће се извршити уз учешће по једног 
представника обе уговорне стране и уз учешће лица одређеног за надзор. 
 Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати примопредају 
радова.Записнике ће потписати представници наручиоца и извођача радова 
као и представник надзора.У случају записнички утврђених недостатака у 
квалитету или очигледних грешака при уградњи, продавац мора исте отклонити 
најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
 

Члан 14. 
 

 У случају наступања околности које онемогућавају извршење уговора на 
начин и у роковима предвиђеним овим уговором, а које уговорним странама у 
време закључења уговора нису могле бити познате нити су их уговорне стране 
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могле предвидети, уговорне стране ће све измене уговора регулисати у писаног 
форми, односно у форми анекса уговора, уз сагласност обе стране уговорнице. 
 

Члан 15. 
 

 Уговорне стране имају право на раскид уговора у случајевима када се 
нека од уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној форми. 
 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријема писменог 
обавештења о раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених 
обавеза. 

Члан 16. 
 
 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 17. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 18. 
 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 19. 
 

 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од којих наручилац 
задржава три а извођач радова два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
  
               НАРУЧИЛАЦ                                                          ИЗВОЂАЧ РАДОВА 
 
  __________________________                              ________________________ 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 
Партија 1: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних 
облога и портала у РЈ „Дом за негу“ са материјалом 
 
 
 

КУХИЊА 
  

Поз. Опис 
позиције 

Јединиц
а мере 

Јединич
на цена 
без ПДВ-
а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошков

и 
(царина, 
трошков
и 
транспор
та и др.) 
без ПДВ-
а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

    

1 Пажљива 
демон-тажа 
пода и зидова 
од керамичких 
плочица, 
постављених 
у цементном 
мал-
теру. Плочице 
и подлогу 
скинути до 
бетонске 
конструк-ције. 
Плочице 
очистити од 
мал-тера и 
сложити. Шут 
изнети, утова-
рити у камион 
и одвести на 
градску 
депонију. 

м² 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

   

2 Израда 
нивелишућег 
слоја као 
подлоге за 
постављање 

м² 
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подних 
керамичких 
плочица 

3 Малтерисање 
зидова 
кречним 
малтером у 
два слоја.Пре 
малтерисања 
зидне 
површине 
очистити и 
попрскати 
цементним 
млеком. 

м² 
 

  

   

4 Постављање 
зидних 
керамичких 
плочица, 
димензија 
30x40 цм, на 
лепак. 
Полагање до 
висине 2,20м 
од 
пода.Плочице 
I класе, 
лепити лепком 
у слогу фуга 
на фугу 
(ширина фуге 
мах 4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. 
Обложене 
површине 
морају бити 
равне и верти-
калне. 
Постављене 
плочице 
фуговати И 
очистити 
пиљевином. 
На угловима 
употребити 
ПВЦ лајсне 
које улазе у 
цену 

м² 
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полагања.У 
цену улази и 
набавка 
комплетног 
материјала: 
плочица, 
лепка, масе за 
фугу и другог 
потребног 
материјала, 
као и 5 м² 
резервних 
плочица за 
потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по 
избору 
наручиоца. 

5 Постављање 
подних 
керамичких 
плочица, 
димензија 
30x30 цм, на 
лепак. 
Плочице I 
класе, отпорне 
на хабање и 
неклизајуће, 
лепити лепком 
у слогу фуга 
на фугу 
(ширина фуге 
4мм) По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. 
Обложе-не 
површине 
морају бити 
равне и 
вертикалне. 
Постављене 
плочице 
фуговати и 
очистити 
пиљевином.  
У цену улази и 
набавка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м² 
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комплетног 
материјала: 
плочица, 
лепка, масе за 
фугу и другог 
потребног 
материјала, 
као и 5 м² 
резервних 
плочица за 
потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по 
избору 
наручиоца. 

 

6 Подлогирање, 
глетовање у 
два слоја, 
шмирглање и 
моловање у 
два слоја, 
полудисперзив
ном бојом 
омалтерисани
х зидова.Боја 
и тон по 
избору 
наручиоца. 

м² 
 

  

   

7 Израда алу 
преграда са 
двокрилним 
врати-ма 
247х286цм. 
Врата 
израдити од 
алуминијумски
х вучених 
профила 
пластифицира
них у белој 
боји 9016 по 
РАЛ карти, са 
по три шарке 
свако крило, 
бравом са 
цилиндричним 
улошком, 
кваком и 
аутомато за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ком 
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затварање 
врата, без 
прага.Једно 
крило врата се 
отвара у 
поље, друго 
ван 
поља.Застакљ
ивање 
термопан 
стаклом 
4+12+4мм, 
пуне делове 
извести 
алуминијумски
м панелима у 
боји 
столарије, 
уграђену 
столарију 
опшити са 
свих страна 
алуминијумски
м лајснама  у 
бији 
столарије, 
уградња пур 
пеном и 
металним 
типлама.Проф
иле за 
опшивање 
израдити од 
алуминијумски
х профила 
пластифицира
не у белој 
боји, 
лепљење 
извести 
силиконским 
или сличним 
лепком 
отпорним на 
атмосферске 
утицаје и УВ 
зраке, у белој 
боји.У цену 
урачунати сав 
материјал, 
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потребан 
помоћни 
прибор и 
средства за 
монтажу као и 
трошкове 
демонтаже 
постојећих и 
монтаже 
нових врата. 

 
 
 
 
 

МРТВАЧНИЦА 
  

Поз. Опис 
позиције 

Јединица 
мере 

Јединичн
а цена 
без ПДВ-
а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошков

и 
(царина, 
трошков
и 
транспор
та и др.) 
без ПДВ-
а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Скидање 
подне облоге 
од линоле-
ума.Подну 
облогу 
скинути, 
утоварити на 
камион и 
одвес-ти на 
градску депо-
нију. 

м² 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

   

2 Постављање 
зидних 
керамичких 
плочица, 
димензија 
30x40 цм, на 
лепак до 
висине 
плафона. 
Плочице I 
класе, лепити 

м² 
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лепком у слогу 
фуга на фугу 
(ширина фуге 
мах 4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. 
Обложене 
површи-не 
морају бити 
равне и верти-
калне. 
Постављене 
плочице 
фуговати и 
очистити 
пиље-вином. У 
цену улази и 
набавка 
комплетног 
материјала: 
плочица, 
лепка, масе за 
фугу и другог 
потребног 
материјала, 
као и 5 м² 
резервних 
плочица за 
потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по 
избору 
наручиоца.На 
угловима 
употребити 
ПВЦ лајсне 
које улсзе у 
цену 
полагања. 

 Постављање 
подних 
керамичких 
плочица, 
димензија 
30x30 цм, на 
лепак. 
Плочице I 
класе, лепити 
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лепком у слогу 
фуга на фугу 
(ширина фуге 
мах 4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. 
Обложене 
површине 
морају бити 
равне И 
вертикалне. 
Постављене 
плочице 
фуговати и 
очистити 
пиљевином.  
У цену улази и 
набавка 
комплетног 
материјала: 
плочица, 
лепка, масе за 
фугу и другог 
потребног 
материјала, 
као и 5 м² 
резервних 
плочица за 
потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по 
избору 
наручиоца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м² 
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Партија 2: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних 
облога у РЈ „Дом за одрасла лица“ са материјалом 
 

 

 

 

АМБУЛАНТА 
  

Поз. Опис 
позиције 

Јединиц
а мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединич
на цена 
са ПДВ-
ом 

Остали 
трошков

и 
(царина, 
трошков
и 
транспор
та и др.) 
без ПДВ-
а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

    

1 Скидање 
подне облоге 
– ламината, 
заједно са 
лајснама. 
Ламинат 
скинути, 
утоварити на 
камион И 
одвести на на 
градску 
депонију. Шут 
прикупи-ти, 
изнети, 
утоварити на 
камион и 
однети на 
градску 
депонију. 

 
 
 
 
 
 
 

м² 
 

 
 

 
 

 
 
 

   

2 Израда 
нивелишућег 
слоја малтера 
као подлоге за 
постављање 
керамичких 
плочица.Малт
ер справљати 
са додатком 
фибрилних 
влакана као 
заштита од 
пуцања 

м² 
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подлоге. 

3 Малтерисање 
зидова 
кречним 
малтером у 
два слоја.Пре 
малтерисања 
зидне 
површине 
очистити и 
попрскати 
цементним 
млеком. 

м² 
 

 

 

   

4 Постављање 
зидних 
керамичких 
плочица, 
димензија 
30x40 цм, на 
лепак. 
Полагање до 
висине 2,20м 
од 
пода.Плочице 
I класе, 
лепити лепком 
у слогу фуга 
на фугу 
(ширина фуге 
мах 4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. 
Обложене 
површине 
морају бити 
равне И 
вертикалне. 
Постављене 
плочице 
фуговати И 
очистити 
пиљевином. 
На угловима 
употребити 
ПВЦ лајсне 
које улазе у 
цену 
полагања.У 
цену улази и 

м² 
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набавка 
комплетног 
материјала: 
плочица, 
лепка, масе за 
фугу и другог 
потребног 
материјала, 
као и 5 м² 
резервних 
плочица за 
потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по 
избору 
наручиоца. 
                                                

5 Постављање 
подних 
керамичких 
плочица, 
димензија 
30x30 цм, на 
лепак. 
Плочице I 
класе, отпорне 
на хабање и 
неклизајуће, 
лепити лепком 
у слогу фуга 
на фугу 
(ширина фуге 
4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. 
Обложене 
површине 
морају бити 
равне И 
вертикалне. 
Постављене 
плочице 
фуговати И 
очистити 
пиљевином. У 
цену улази и 
набавка 
комплетног 

м² 
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материјала: 
плочица, 
лепка, масе за 
фугу и другог 
потребног 
материјала, 
као и 5 м² 
резервних 
плочица за 
потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по 
избору 
наручиоца. 

6 Подлогирање, 
глетовање у 
два слоја, 
шмирглање и 
моловање у 
два слоја, 
полудисперзив
ном бојом 
омалтерисани
х зидова.Боја 
и тон по 
избору 
наручиоца. 

м² 
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Партија 3: Набавка радова за потребе постављања зидних и подних 
облога у РЈ „Дом Дудова шума“ са материјалом  
 

 

 

 

MAГАЦИН 
  

Поз. Опис 
позиције 

Јединиц
а мере 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошкови 
(царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
са 
ПДВ-
ом 

    

1 Пажљива 
демонтажа 
зидова од 
керамичких 
пло-чица, 
постављених 
у цементном 
мал-
теру. Плочице 
и подлогу 
скинути до 
бетонске 
конструк-ције. 
Приликом 
обијања 
плочица 
водити рачуна 
да не дође до 
оштећења 
врата од 
расхладних 
комора, 
улазних врата 
у просторију, 
командних 
табли за 
коморе и свих 
водова 
електричне 
струје.Плочиц
е очис-тити од 
малтера и 
сложити. Шут 
изнети, 
утоварити у 

 
 
 
 
 
 
 

м² 
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камион и 
одвести на 
градску 
депонију. 

2 Скидање-
обијање 
постојећих 
подних 
керамичких 
плочица.Прил
иком обијања 
водити рачуна 
да не дође до 
оштећења 
врата од 
расхладних 
комора и 
улазних врата 
у просторију. 

м² 
 

  

   

3 Набавка и 
постављање 
хидроизолациј
е од 
битуменских 
трака, д=4мм, 
испод подне 
облоге.Изолац
ија се изводи 
са преклопима 
мин 10цм, који 
се варе, и 
подизањем 
вертикално уз 
зид мин 15цм. 

м² 
 

  

   

4 Израда 
пердашене 
рабициране 
цементне 
кошуљице, 
дебљине 5цм, 
као подлоге за 
постављање 
пода од 
керамичких 
плочица.Подл
огу пре 
наношења 
кошуљице 
очистити и 
опрати.Малте

м² 
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р за кошуљицу 
справити са 
просејаним 
шљунком 
„јединицом“, 
размере 
1:3.Горњу 
површину 
кошуљице 
равно 
испердашити 
и неговати док 
не очврсне.На 
споју са зидом 
поставити 
дилатациони 
спој 
стиропором 
д=1цм. 

5 Малтерисање 
унутрашњих 
зидова 
цементним 
малтером у 
два слоја.Све 
бетонске 
површине 
претходно 
прскати 
разређеним 
малтером, 
Висина зидова 
2,40м. 

м² 
 

  

   

6 Постављање 
зидних 
керамичких 
плочица, 
димензија 
30x40 цм, на 
лепак. 
Плочице I 
класе, лепити 
лепком у слогу 
фуга на фугу 
(ширина фуга 
мах 
4мм).Висина 
полагања 
2,40м (до 
плафона).По 

м² 
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потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. 
Обложене 
површине 
морају бити 
равне и 
вертикалне. 
Постављене 
плочице 
фуговати И 
очистити 
пиљевином. 
На угловима 
употребити 
ПВЦ лајсне.У 
цену улази и 
набавка 
комплетног 
материјала: 
плочица, 
лепка, масе за 
фугу и другог 
потребног 
материјала, 
као и 5 м² 
резервних 
плочица за 
потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по 
избору 
наручиоца. 
                                                

7 Постављање 
подних 
керамичких 
плочица, 
димензија 
30x30 цм, 
неклизајућих и 
отпорних на 
хабање,  на 
лепак. 
Плочице I 
класе, лепити 
лепком у слогу 
фуга на фугу 
(ширина фуге 

м² 
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4мм). По 
потреби ивице 
плочица ручно 
обрусити. 
Обложене 
површине 
морају бити 
равне И 
вертикалне. 
Постављене 
плочице 
фуговати И 
очистити 
пиљевином. У 
цену улази и 
набавка 
комплетног 
материјала: 
плочица, 
лепка, масе за 
фугу и другог 
потребног 
материјала, 
као и 5 м² 
резервних 
плочица за 
потребе 
наручиоца. 
Боја и дезен 
плочица по 
избору 
наручиоца. 

8 Глетовање и 
бојење 
унутрашњег 
плафона 
полудисперзив
ном бојом два 
пута до 
постизања 
равномерне 
постојане 
боје.Пре 
бојења 
површине 
изравнати 
глетовањем. 

м² 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку 
понуђену ставку; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку 
понуђену ставку; 

 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 
додатне трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и 
уколико их је исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба 
умањити јединичне цене без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваку понуђену ставку 
 и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.) и 
додати евентуалне остале трошкове уколико су посебно исказани; На 
крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку 
понуђену ставку и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.) и додати остале трошкове уколико су исказани увећане за 
износ ПДВ-а; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ , 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова- Набавка радова за потребе постављања 
зидних и подних облога и портала за потребе радних јединица Геронтолошког 
центра из Суботице са материјалом, број 10/14/ОП, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________ у поступку јавне набавке радова- 
Набавка радова за потребе постављања зидних и подних облога и портала 
за потребе радних јединица Геронтолошког центра из Суботице са 
материјалом, број 10/14/ОП, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 

      Место и датум:                                      Потпис понуђача 

 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

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

 


