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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 3) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. 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 04/14/ППБОПЗПП донете дана 
20.11.2014. године под бројем 1128/04/ЈН и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 1129/04/ЈН од 20.11.2014. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

за јавну набавку – Набавка радова на санацији и доградњи објекта РЈ 
„Дом за негу“ Геронтолошког центра из Суботице  

ЈН бр. 04/14/ППБОПЗПП 
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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 преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда је члан 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама- ако 
због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или 
непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље 
наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за 
отворени или рестриктивни поступак.Околности које оправдавају хитност не 
могу бити у било каквој вези са наручиоцем. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 04/14/ППБОПЗПП су добра – Набавка радова на 
санацији и доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из 
Суботице. 
 
4. Контакт (лице или служба)  
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 
 
5. 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: ,, Набавка радова на санацији и доградњи 
објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице“,JН бр. 
04/14/ППБОПЗПП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда упућен је потенцијалним понуђачима дана 
20.11.2014 године. Последњи дан рока, односно датум и сат  за подношење 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 04/14/ППБОПЗПП 

 4/104 

  

 

понуда је 28.11.2014. године до 14,00 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 14,00 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. 
 
6.Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 28.11.2014. године  у 15,00 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица. 
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. 
 
7.Време и место преговарања 
 
Поступак преговарања одржаће се 28.11.2014. године одмах након обављеног 
поступка отварања приспелих понуда. 
У поступку преговарања могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка преговарања, представници 
понуђача, који ће учествовати у поступку преговарања, дужни су да наручиоцу 
предају писмено овлашћење за учешће у поступку преговарања, 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 5 дана од дана 
отварања понуда и окончања поступка преговарања. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 04/14/ППБОПЗПП су радови– Набавка радова на 
санацији и доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из 
Суботице. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45215220 Радови на изградњи 
објеката за социјално старање, осим субвенционисаног становања. 
 
 

2. Партије 
 
Јавна набавка није обликована по партијама 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

Предмет јавне набавке су радови – Набавка радова на санацији и доградњи 
објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице у преговарачком 
поступку без објављивања позива  јавне набавке број: 04/14/ППБОПЗПП. 

 
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА: 
 

Квалитет радова мора одговарати пројекту, одговарајућим техничким 
прописима, SRPS стандардима и нормама у грађевинарству. У случају 
несклада између пројекта и понуде меродован је пројекат. 

Цена коју понуди извођач за радове из приложених предмера мора бити 
комплетна, продајна, калкулисана тачно према условима и описима за сваку 
нормативну групу, према грађевинским нормама, стандардима и важећим 
техничким прописима. 

Општи услови за извођење грађевинских радова и општи услови уз 
поједине нормативне групе из приложених предмера, нормативи и технички 
прописи обавезују извођача код свих позиција предметне групе радова, без 
обзира да ли је то у опису посебно наглашено. 

Све одредбе општих техничких услова сматрају се саставним делом описа 
сваке позиције предмера предвиђених радова. Сви радови се морају извести 
према опису појединих ставки из описа радова као и предмера. Јединичном 
ценом сваке позиције обухватити све потребне елементе за њено формирање 
тако да цене морају у уговореном обрачуну бити коначне и то: 

Материјал 
Под ценом материјала подразумевати  све набавке, цене главног, 

помоћног и ткз. везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом 
транспорта, без обзира на врсту транспорта, евентуалним ускладиштењима и 
чувањем на градилишту од  деградације, и слично.У цену урачунати и 
унутрашњи транспорт на градилишту и давање потребних узорака за 
испитивање. 

Рад 
Главна и помоћна скела, без обзира на тип улазе у цену уговореног посла. 

Скеле се морају постављати на време да се не омета  нормалан рад осталих 
радника на градилишту, односно остале радове, а у цену је урачуната и 
демонтажа скеле као и одвоз са градилишта. У цену је потребно урачунати и 
евентуално потребну заштитну ограду.Амортизација скеле и евентуалне 
помоћне конструкције се обрачунава само за време употребе.Оплата за 
бетонирање се урачунава у цену израде бетонске конструкције са свим 
пратећим активностима. 

Остали трошкови и корекциони фактори 
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На јединичне цене радне снаге Извођач радова зарачунава свој фактор 
пословања који се базира на постојећим прописима и инструментима као и 
својим специфичним начином привређивања (порези, таксе, камате, осигурања, 
дораде, фондови, основна средства, плате, пратеће службе,...). 

Поред поменутог Извођач радова мора јединичном ценом обухватити и 
следеће  радове који се посебно неће плаћати било као трошкови било као 
накнадни радови: 
-све хигијенске и хигијенско- техничке заштитне мере за личну заштиту 
радника, заштиту објекта (дела објекта)  и околине 
-трошкови рада механизације, ако се користи 
-одвоз смећа и шута насталог у току радова 
-чување изведеног дела објекта, објекта уопште све до примопредаје 
Инвеститору 
-сва потребна испитивања предвиђених материјала (цемент, бетон, арматура, 
челик...) 
-испитивања у циљу добијања потребних сагласности 
-евентуално "конзервирање" изведених радова и дела објекта у случају 
настанка екстремних околности и више силе (прекид радова,...) 
-у току извођења радова предвидети све мере заштите изведеног објекта (дела 
објекта) као и све мере заштите од атмосферских утицаја и сл. све до 
примопредаје објекта 
-Извођач радова је у обавези да предвиди и урачуна у јединичну цену 
евентуална повећања трошкове који могу настати због специфичнијих услова 
радова 
-осигурање објекта код осигуравајућег завода у току извођења радова је 
такођер  обавеза Извођача и то се подразумева као фактор 

Све поменуте одредбе  важе за све радове с тиме што Извођач радова 
мора да предвиди и накнаду свих режијских  трошкова око ангажовања 
испомоћи коопераната и осталих учесника у предвиђеним радовима до 
примопредаје објекта. 

1. Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада 
безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према одобреним 
цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, техничким условима 
и детаљима, статичком прорачуну, као и накнадним детаљима пројектанта, 
важећим Техничким прописима, SRPS-у и упутствима надзорног органа и 
пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. 

2. Све одредбе ових општих услова као и осталих општих описа су 
саставни делови уговора склопљеног између Инвеститора и Извођача радова. 

3. Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог 
предрачуна морају бити обухваћени понуђеним ценама Извођача.Уговорене 
цене су продајне цене Извођача и оне обухватају: све издатке за рад, материјал 
са уобичајеним растуром, (уколико за поједине позације Инвеститор сам не 
набави материјал),спољни и унутрашњи транспорт, скелу и оплату за извођење 
радова (уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене овим 
предмером), воду, осветљење, погонски материјал и енергију за машине, 
магацине за ускладиштење материјала, привремене градилишне просторије, 
режију Извођача, друштвене доприносе, све државне и општинске таксе, 
зараду Извођача као и све остале издатке условљене постојећим прописима за 
формирање продајне цене грађевинског производа и све издатке који 
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проистичу из посебних услова рада које предвиђају норме у грађевинарству као 
и услове предвиђене у претходна два става. 

4. Извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и 
уговорене цене, изузев ако је изричито наведено у некој позицији да се 
известан наведени рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији. 
Такође се неће признавати никаква накнада односно доплата на уговорене 
цене на име повећања нормираних вредности из Просечних норми у 
грађевинарству. 

5. Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према 
Просечним нормама у грађевинарству, што је обавезно и за Инвеститора и за 
Извођача, уколико у описима појединих позиција предрачуна радова не буде 
другачије назначено. 

6. Исто тако обавезни су за Извођача и сви описи из поменутих норми, 
уколико се у опису дотичне позиције рада или у општем опису не предвиђа 
другачије. 

7. Општи опис дат за једну врсту рада и материјала обавезује Извођача да 
све такве радове у појединим позицијама изведе по том опису, без обзира да ли 
се у дотичној позицији позива на општи опис, уколико опис рада није у тој 
позицији другачије наведен. 

8. Код свих радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и 
квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким 
прописима, стандардима и описима у позицијама предрачуна радова. За сваки 
материјал који се уграђује, Извођач мора претходно поднети надзорном органу 
атест. У спорним случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати 
Институцији за испитивање материјала, чији су налази меродавни и за 
Инвеститора и за Извођача. Ако Извођач и поред негативног налаза 
Институције за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан 
материјал, Инвеститор ће наредити рушење а сва материјална штета од 
наређеног рушења пада на терет Извођача. Извођач нема права рекламације и 
приговора на решење које у том смислу доносе Инвеститор или грађевинска 
инспекција. 

9. Сав материјал за који представник Инвеститора констатује да не 
одговара погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, Извођач је дужан да 
одмах уклони са градилишта, а Инвеститор ће обуставити рад уколико Извођач 
покуша да га употреби. 

10. Код свих радова условљава се употреба одговарајуће стручне, 
квалификоване радне снаге, како је то за поједине позиције радова предвиђено 
у Просечним нормама у грађевинарству. Извођач је дужан да на захтев 
Инвеститора удаљи са градилишта несавесног и нестручног  радника. 

11. Пре почетка сваког рада руководилац градилишта је дужан да 
благовремено затражи од представника Инвеститора потребно објашњење 
планова и обавештење за све радове који нису довољно дефинисани 
пројектом. 

12. Ако би Извођач не консултујући Инвеститора, поједине радове 
погрешно извео, или их извео противно добијеном упутству преко грађевинског 
дневника, односно противно предвиђеном опису, плановима и датим 
детаљима, неће му се уважити никакво оправдање. У оваквом случају Извођач 
је дужан да без обзира на количину извршеног посла, све о свом трошку 
поруши и уклони, па поново на свој терет да изведе како је предвиђено 
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плановима, описима и детаљима, изузев ако овакве измене не буду одобрене 
од Инвеститора. 

13. Ако Извођач неки посао буде извео боље и скупље од предвиђеног 
квалитета, нема права да захтева доплату, уколико је то на своју руку извршио, 
без предходно добијеног одобрења или наређења представника Инвеститора 
преко грађевинског дневника. 

14. Објекат и цело градилиште Извођач мора одржавати уредно и потпуно 
чисто, а по завршетку радова пре предаје објеката, све рупе од скела Извођач 
је дужан да затрпа, набије и поравна и то све солидно да се касније не јављају 
слегања. За  технички  преглед  и  примопредају, извођач  мора  цео  објекат  и  
градилишну  парцелу  да  очисти  од  шута, вишкова  материјала, свих  
средстава  рада  и  помоћних  објеката. 

15. Сви прилази објекту, као и подови у свим просторијама морају бити 
потпуно чисти, као и сва столарија, браварија, стаклене површине и све кровне 
површине.Коловоз и тротоари, оштећени извођењем радова или транспортом, 
такође се морају довести у исправно стање за технички преглед и примопредају 
објекта. Сви наведени завршни радови не плаћају се посебно, јер морају бити 
обухваћени уговореним ценама. Евентуалну штету, коју би Извођач у току 
извођења радова учинио у кругу градилишта или на суседним зградама, дужан 
је да отклони и доведе у првобитно стање о свом трошку. 

16. Посебно се скреће пажња Извођачу да је једино он одговоран за сву 
штету коју би нанео својим непажљивим и неодговорним радом суседним 
постојећим објектима. 

17. У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења 
или сторнирања појединих радова из предрачуна настале вишкове или 
мањкове Извођач је обавезан да усвоји без примедби и оганичења, као и без 
права на одштету. Било вишак, било мањак, обрачунават ће се по погодбеним 
ценама. 

18. У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у 
предрачуну, Извођач је дужан да за исте добије одобрење од представника 
Инвеститора, утврди за њих цену и све то уведе у грађевински дневник. Цена 
за овакве радове одређује се на основу ценовника свих материјала и радне 
снаге, који је Извођач дужан да приложи уз понуду. 

19. Инвеститор има право да за специјалне радове (нови материјали и 
друго) захтева од Извођача писмену гаранцију да ће изведени радови бити 
трајни и квалитетни. 

20. Извођач је дужан да усклади рад подизвођача који самостално изводе 
поједине врсте радова, како једни другима не би наносили штету, а уколико би 
до тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете на 
терет кривца. У противном трошкове за отклањање оваквих штета, сносиће сам 
Извођач. Ово се односи и на све сметње и штете које би настале  због 
непридржавања договореног редоследа и  временског плана извођења 
појединих радова. Надзорни орган има право да захтева од Извођача да за 
нове материјале поднесе на увид узорке на основу којих ће он (Надзорни орган) 
извршити избор. Набавка ових узорака не плаћа се посебно. 

21. Поред свих привремених објеката који су Извођачу потребни за 
извођење радова, Извођач је дужан да обезбеди просторију за канцаларију 
надзорног органа. Ову просторију Извођач за време градње објекта одржава 
уредно уз потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног 
канцеларијског инвентара. 
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22. Уколико је Извођачу потребно да заузме ради организације 
градилишта и усклађивање материјала, поред парцеле још и суседна 
земљишта, Извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежних 
органа, односно сопственика. Потребни издаци за ово коришћење падају на 
терет Извођача и не могу се зарачунавати Инвеститору. 

23. Извођач је обавезан да изради елаборат о заштити на раду на 
градилишту, а према "Правилнику о заштити на раду у грађевинарству" 
(Службени лист Републике Србије). 

24. Извођач је дужан да код техничког прегледа, Инвеститору преда све 
потврде које су Законом и прописима предвиђене (о постављењу објекта на 
регулациону линију, прикључцима на енергетске изворе, водоводну и 
канализациону мрежу итд.) Сви издаци око добијања ове документације падају 
на терет Извођача. Извођач је дужан да по завршеном послу поднесе 
Инвеститору потврду да је платио утрошену воду, електричну енергију и остале 
таксе које терете Извођача  за време извођења радова. 

25. Грађевинску књигу и грађевински дневник Извођач ће водити на основу 
постојећих законских  прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које 
ће представник Инвеститора свакодневно прегледати и оверавати својим 
потписом на свакој страни. 

26. Саставни део уговора су поред ових општих услова такође и посебни 
услови Инвеститора, постојећа техничка и законска регулатива као и комплетан 
елаборат техничке документације. 

27. Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним 
деловима потпуно беспрекорно по детаљима пројектанта. 

28. До предаје објекта Инвеститору Извођач одговара апсолутно за све на 
њему и у случају какве штете или квара дужан је о свом трошку све довести у 
исправно стање. 

29. Извођач је дужан да на градилишту постави за све време изградње 
висококвалификованог и искусног стручњака који ће одговарати за стручну 
контролу и тачно извршење свих обавеза Извођача. 

30. За све радове у предмеру где је потребна оплата и скела, Извођач је 
дужан да исте добави и солидно изради, што се засебно не плаћа већ  је 
укалкулисано у понуђену цену одговарајућег рада. 

31. Све потребне отворе и жљебове у зидовима и таваницама за 
спровођење инсталација и разних уређаја дужан је Извођач израдити тачно 
према детаљима и дисцпозиционим плановима, а после полагања цеви и 
жљебове зазидати, замалтерисати, покрити гипскартонским облогама и 
финално обрадити.Ово се не плаћа посебно већ је обухваћено ценом односних 
конструкција, зидања, малтерисања и др. 

32. Све обавезе у овим општим описима Извођач прихвата као саставни 
део уговора закљученог са Инвеститором и обавезује се да их прими без 
икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламације. 

33. Извођач радова је дужан да за сав материјал и опрему прибави 
одговарајуће атесте о квалитету и да се придржава пројектантских решења, 
важећих норматива, техничких прописа и стандарда. Уколико Извођач радова 
током извођења уочи техничку или инжењерску грешку у пројектној 
документацији дужан је да, без одлагања, упути пројектаната на врсту и 
карактер грешке. За евентуалана одступања од датог пројектног решења 
Инвеститор и Извођач су дужни да благовремено обавесте Пројектанта. 
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34. Пре отпочињања извођења радова изабрани ИЗВОЂАЧ радова је у 
обавези да изради Елаборат «Организација грађења конструкције објекта» коју 
ће презентовати СТРУЧНОМ НАДЗОРУ. 

35. Све одредбе техничких услова за извођење позиција саставни су део 
позиција предмера и предрачуна радова главног пројекта. 

36. Сви радови по овом пројекту морају бити изведени у свему према 
важећим прописима (SRPS) и нормативима (SRPS) квалитетно, технички 
исправно и у свему према техничкој документацији, а употребљени материјал 
мора у свему одговарати стандардима (SRPS). 

37. Уколико у појединим позицијама није јасно дефинисана врста 
материјала у погледу квалитета и сл. ИЗВОЂАЧ је дужан уграђивати искључиво 
првокласан материјал, уз обавезно писмено одобрење СТРУЧНОГ НАДЗОРА 
кроз грађевинки дневник. 

38. Све позиције радова, обухваћене предмером и предрачуном 
подразумевају потпуно завршен рад укључујући при том и све потребне 
припремне и завршне радове и помоћни материјал. 

39. Јединичном оценом радова из пројекта треба да је обухваћено и 
следеће: 

а) Потпуно довршење радова наведених у позицијама, са свим  нужним  
предрадњама, транспортом, организацијом извођења и свим осталим радним 
операцијама. 

б) Све потребне покретне и непокретне радне, транспортне и помоћне 
скеле, са израдом, монтажом, дозволом и сл. 

40. Пре отпочињања главних радова потребно је извршити примену  
организације градилишта, усклађену са свим елементима и према планираној  
динамици реализације, врсти и асортиману грађевинске и друге механизације, 
структури радне снаге довољним резервама  потрошног и другог материјала, 
обезбеђеним резервним  деловима и опремом за случај непредвиђених текућих 
кварова и сл. 
 
У случају несагласности између појединих делова пројекта, извођјач је 
дужан затражити упутство од надзорног органа. Погрешно изведен 
рад неће се признати. 
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01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Jeдиница 
мере 

Количина Јед. 
Цена 

Укупно 

  

1 Расчишчавање терена и 
исколчење објекта са 
израдом наносне скеле. 
Површина је габарит 
конструкције објекта 
проширен за 100цм.  
                                                       

 
м2 
 
 
 
 
 

 
11.120,41 

  

 Укупно:     

 
 
 

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Jeдиница 
мере 

Количина Јед. 
Цена 

Укупно 

Опсти технички услови: 
Све ископе за темеље и друго извршити у свему по изведбеним плановима, 
детаљима, упутству надзорног органа, а у складу са важећим техничким 
прописима и SRPS.Ископ без присуства органских материја потребан је за 
насипање.По завршеном ископу тло треба уваљати статичким набијачем. 
Радови на насипању туцаником-шљунком се посебно обрачунавају. Одношење 
површинског слоја и вишка земље од ископа на депонију се посебно 
обрачунава.Тампон од шљунка изводити од чистог природног шљунка без 
органских примеса и муља.Цене садрже геодетско снимање терена пре и 
после извршења земљаних радова на основу кога ће се извршити коначни 
обрачун стварно изведених количина радова. 
Ископ за темеље радити са правилним одсецањем бочних страница и равним 
дном, са машинским одвозом земље до депоније у кругу градилишта удаљену 
цца 100м. 
Ископана земља без присуства органских материја потребан је за насипање. 
Одношење површинског слоја и вишка земље од ископа на депонију удаљену 
до 10км се посебно обрачунава. Тампон од шљунка изводити од чистог 
природног шљунка без органских примеса и муља. 
При обрачуну количина стварно извршених радова све ископе обрачунавати по 
м3 самониклог тла, а све насипе по м3 збијеног материјала. Одвоз земље се 
рачуна у растреситом стању што износи 20% повећање кубатуре самониклог 
тла. Приликом ископа предузети све мере за обезбедјење суседних објеката од 
оштећења што се неће посебно плаћати. 

1 Машинско скидање 
површинског слоја 
дебљине 30цм са 
машинским преносом 
до депоније у кругу 

 
 
 
 
м2 1.120,41  
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градилишта на 
просечну удаљеност 
од цца 20м. 
Обрачунава се габарит 
конструкције објекта 
проширен за 100цм.                                                                  

 
 

 
 
 
 

2 Машински ископ 
природно влажне 
земље III категорије за 
тракасте темеље И 
темељне греде. Бочне 
странице правилно 
одсећи а дно рова 
поравнати до тражене 
коте.  
Тачну категоризацију 
тла одредити на лицу 
места.                                                                  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
м3 139,61  

 

3 Набавка, транспорт, 
разастирање и 
набијање тампона 
дебљине 5цм од 
природног шљунка 
испод темеља самаца 
и темељних греда. У 
цени је и набијање 
подлоге од песка уз 
квашење до потребне 
збијености. 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 

м2    

297,47  

 

4 Израда насипа поред 
тракстих темеља од 
песка са набијањем у 
слојевима дебљине до 
20цм до потребне 
збијености. 
                                                                 

 
 
 
 

м3 

65,15  

 

5 Израда насипа испод 
пода објекта од земље 
са набијањем у 
слојевима дебљине од 
10цм до потребне 
збијености. 
 

 
 
 
 

м3 

734,16  

 

6 Израда насипа испод 
пода објекта од 
шљунка са набијањем 

 
 
м3 734.16  
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до потребне 
збијености, укупне 
дебљине 10 цм. 
                                                                 

 
 

 Укупно:     

 
 

03 БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Jeдиница 
мере 

Количина Јед. 
Цена 

Укупно 

Опсти технички услови: 
Сви бетонски и арм. бетонски радови морају се извести са одговарајућом 
квалификованом радном снагом у свему према постојећим прописима и 
стандардима. Употребљени материјал мора да одговара техничким прописима 
и Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон објављеног 
фебруара-марта 1989 год. Бетонирање ће се извршити бетоном B-II. У састав 
сваке ставке обухваћено је бетонирање, израда оплате са подупирачима и нега 
бетона у различитим временским условима, као и остављање шлицева за 
инсталације. 
За сваку позицију и врсту рада означена је у предрачуну  марка бетона која се 
мора одржати а што извођач доказује израдом и испитивањем пробних и 
контролних тела код овлашћене институције, по прописима одређеним горњим 
упутством. Пробне коцке извођач је дужан да изради по прописима.Налаз 
овлашћене институције меродаван је и за извођача и за инвеститора. 
Трошкови овог испитивања падају на терет извођача и урачунати су у јед. цену. 
У случају потребе вршења пробних оптерећења појединих конструкција, када 
су ова испитивања неопходна због непостигнуте марке уграђеног бетона, 
трошкове за ове радове сноси извођач, без обзира какве ће резултате дати ово 
испитивање. 
Ако се пробна испитивања врше на захтев инвеститора, односно надзорног 
органа, а резултати пробних или контролних тела су били задовољавајући, 
трошкови испитивања падају на терет инвеститора, а само у случају 
негативних резултата добијених пробним оптерећењем, трошкови падају на 
терет извођача. 
Израда и уграђивање бетона врши се по правилу механичким путем. Ручно 
уграђивање допушта се само по одобрењу надзорног органа, и то када се ради 
о малим количинама и конструкцијама које нису носиве. 
Ручно уграђивање врши се добрим набијањем у слојевима и куцањем по 
оплати, а механичко уграђивање вршити вибратором и первибратором. Кад је 
дубина сипања већа од 1м, спуштање бетона вршити обавезно помоћу “левка“. 
Сав употребљени материјал мора одговарати техничким условима Правилника 
о техничким мерама и условима за бетон и арм. бетон и то : 
Агрегат- у свему према SRPS-у B. B3. 100/83 и B. B3. 010/86, U. M1 . 057   
Цемент – у свему према SRPS-у B. C1. 009/82,  B. C2. 011/82,  B. C1. 013/80,  
B.C. 014/82 
Вода – за справљање бетона може се употребити вода за коју постоје докази 
да је подобна за справљање бетона. Поред тога, тамо где по пројекту за то 
постоји потреба, придржавати се у свему SRPS-а  U. М1. 058/85. 
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Челик за армирање – у свему према SRPS-у C.B0.500/72,  C.B3.021,  
C.К6.020/55,  C.К6.021/57,  C.К6.210/86 
Грађа за оплату, скеле, подупираче у свему према SRPS-у d.b1.021/82,  
d.b1.025/82,  d.b7.020/1955,  d.c1.040/55 и d.c1.041/82 
За неармиран бетон употребити влажан бетон, а за армирани пластичан бетон. 
Количину употребљаване воде по м3 бетона контролисати у току рада имајући 
у виду важност водоцементног фактора. 
Приликом прекида и наставка бетонирања, прекид рада вршиће се на оном 
месту и онако како је прописима предвиђено.Пре бетонирања одредити и 
означити место радних фуга. Површина преко које се наставља бетонирање 
мора бити пажљиво очишћена и орапављена. 
У случају појаве бетонских “гнезда”, иста се не смеју пломбирати или 
замалтерисати без претходног одобрења надзорног органа.  Пломбирање и 
пачокирање, као последица лошег рада, не плаћа се посебно али је обавезно. 
При бетонирању водити рачуна да се бетонска маса брзо угради пре почетка 
везивања бетона.  У случају сегрегације бетонске масе у току транспорта, иста 
се има пре уграђивања поново ручно мешати, да би се добила једнолична 
маса. 
Сви изливени делови конструкције морају бити израђени прецизно према 
димензијама При изливању бетонских конструкција не смеју се употребити две 
различите врсте цемента. Пре почетка радова имају се извршити пробна 
испитивања одговарајућих врста цемента које ће у конкретном случају бити 
примењене. 
Под појмом "бетонирање у глаткој оплати" подразумева се да се мора добити 
потпуно равна и глатка површина бетона преко које се директно могу изводити 
молерско фарбарски радови (глетовање и бојење). Уколико се добију неравне 
површине бетона изводјач је дужан да их о свом трошку изравна и припреми за 
изводјење молерско фарабарских радова. Потпуно неравне површине бетона 
изводјач ће омалтерисати о свом трошку. 
Под појмом "бетонирање у обичној оплати" подразумева се да је оплата 
израдјена од чамових дасака и да површине бетона не морају бити глатке јер 
се преко ње уградјују други материјали и слојеви (термоизолације,облоге и 
слично) или се предвидја малтерисање тих површина. 
Преко изливених конструкција не смеју се возити колица, већ се свуда морају 
поставити фосне, сем ако колица имају гумене точкове. 
Овлашћени надзорни орган извршиће пријем оплате са аспекта димензија, 
осовина и висинских кота и пријем арматуре са аспекта броја и пречника 
уградјених сипки. За сигурност оплате на деформисање и рушење одговараће 
изводјач радова. Бетонирање ће се извршити тек кад овлашћени надзорни 
орган констатује у градјевинском дневнику да са свог аспекта нема примедби. 
Приликом бетонирања обавезно уградити све предвиђене анкере и анкер 
плоче. После уградње анкера обавезно извршити проверу а извештај уписати у 
грађевински дневник. 
Армирачки радови биће урађени у свему према статичком прорачуну и 
арматурним нацртима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, 
помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у 
грађевинарству - Високоградња GN400", као и остале трошкове и зараду 
предузећа. 
Користити арматуру са ознаком GA 240/360, RA 400/500 и/или МА 500/560. 
Челик пре уградње обавезно очистити од прљавштине, масноћа и рђе која се 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 04/14/ППБОПЗПП 

 16/104 

  

 

љушти. 
У цену арматуре урачунати све неопходно: арматура, жица за везивање, 
подметачи-дистанцери, одстојници и остала давања која утичу на формирање 
цене. 
Сва подеона гвожђа и узенгије треба  чврсто везати за главну арматуру тако да 
не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања 
конструкције. Пријем постављене арматуре са аспекта броја и пречника 
уградјених шипки вршиће овлашћени надзорни орган, констатовати стање и 
дати дозволу за бетонирање кроз градјевински дневник.  За атестирање и 
квалитет уградјене арматуре одговараће изводјач радова. 
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: 
Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по кг без 
обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. Обрачун радова извршити 
према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта. 
ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 
Предмером и предрачуном обухваћена је процењена количина арматуре 
обзиром да арматурни нацрти нису били урађени, нити је постојала потребна 
спецификација у фази његове израде. Инвеститор и извођач радова треба да 
уваже и прихвате ову чињеницу у фази прихватања пројектне документације и 
у току извођења радова. 

1 Набавка материјала, 
транспорт и 
бетонирање тампон 
слоја од шпар бетона 
MB 15 дебљине 10 цм 
испод тракастих теме-
ља.                                                                 

 
 
 
 

м2 

465,37  

 

2 Набавка материјала, 
транспорт и бетони-
рање тракастих 
темеља MB 20. 
Бетонску масу пропис-
но уградити и него-
вати. 
У цену урачунати сав 
потребан рад и 
материјал. Арматура 
се посебно обрачу-
нава. 

м3 

81,44  

 

3 Набавка материјала, 
транспорт и бето-
нирање AB темељног 
зида са завршним 
хоризонталним серкла-
жом, са бетоном 
С25/30 (MB 30). 
Бетонску масу про-
писно уградити и 
неговати.У цену урачу-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м3 84,93  
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нати сав потребан рад 
и материјал. Арматура 
се посебно обрачу-
нава. 
                                                                 

4 Набавка материјала, 
транспорт и 
бетонирање ојачања у 
поду димензија 
30х30цм са бетоном 
С25/30 (MB 30). 
Бетонску масу про-
писно уградити и 
неговати.У цену урачу-
нати сав потребан рад 
и материјал. 
Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 
глатке оплате. Арма-
тура се посебно 
обрачунава.  

м3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4,84  

 

5 Набавка материјала, 
транспорт и бетони-
рање AB вертикалних 
серклажа са бетоном 
С25/30 (MB 30). 
Бетонску масу про-
писно уградити и 
неговати.У цену 
урачунати сав потре-
бан рад и материјал. 
Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 
глатке оплате. 
Арматура се посебно 
обрачунава. 

м3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18,94  

 

6 Набавка материјала, 
транспорт и бетони-
рање AB завршних 
хоризонталних 
серклажа са бетоном 
С25/30 (MB 30). 
Бетонску масу про-
писно уградити и 
неговати.У цену урачу-
нати сав потребан рад 
и материјал. 
Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 

 
 
 
 
 

м3 
 
 
 
 
 29,09  
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глатке оплате. 
Арматура се посебно 
обрачунава. 

7 Набавка материјала, 
транспорт и 
бетонирање AB 
надпрозорних и 
надвратних  греда, 
подужних и попречних 
грда са армираним  
бетоном    С25/30 (MB 
30). 

Бетонску масу 
прописно уградити. 

Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 
глатке оплате. 
Арматура се посебно 
обрачунава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м3 
 

10,34  

 

8 Набавка материјала, 
транспорт и 
бетонирање пода 
објекта дебљине 10 цм 
са бетоном С25/30 (MB 
30). Укупну подну плочу 
поделити 
дилатационим фугама 
на сегменте величине 
цца 32м2 у просторија-
ма које прелазе 
поменуту површину. 
Укупно бетонирање 
одрадити у минимум 
две етапе. Свако 
суседно поље се 
бетонира наредног 
дана.                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

 
м2 

 
 

734.16  

 

9 Бетонирање терасе са 
армираним бетоном 
MB 20 дебљине 10 цм. 
Бетон прописно 
уградити и неговати. 
Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 
глатке оплате. 
Арматура се посебно 
обрачунава                                                  

 
 
 

 
 
 

 
м2 

64,78  
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10 Бетонирање главног 
улаза у објекат са 
израдом рампе за 
инвалиде, све према 
пројекту. Бетон MB 20 
прописно уградити и 
неговати.                                                                 

 
 

 
 
 

м3 
14,85  

 

11 Бетонирање тротоара 
око објекта  ширине 
100,0 а дебљине 8,0 
цм. Направити благи 
пад ради одвођења 
атмосферских падави-
на. Бетон MB 20 
прописно уградити и 
неговати.  

 
 
 

 
 

м2 

 
175,52  

 

12 Набавка, исправљање, 
сечење, савијање и 
монтажа арматуре, све 
према статичком 
прорачуну.                                                                 

 
кг 
 
 
 
 
 
 
 

9.883,50   

13 Набавка, сечење И 
монтажа мрежасте 
арматуре Q188 , све 
према статичком 
прорачуну. 

 
 
 
 

кг 
 
 
 
 

 1.981,93  

 

 Укупно:     

 
 
 

04 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. 
Цена 

Укупно 

Општи технички услови: 
Сав материјал употребљен за зидове и остале зидарске радове мора да 
одговара техничким прописима и SRPS стандардима.  Зидање мора бити 
чисто, извршено у правилним хоризонталним редовима, са прописаним 
везама. 
Цемент портланд према важећим прописима у оригиналном паковању држати у 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 04/14/ППБОПЗПП 

 20/104 

  

 

сувој просторији и премештати га у потребном времену. Креч мора бити добро 
печен, мастан, правилно угашен, с тим што се за зидање може користити и 
хидратисани креч. Песак мора да буде довољно оштар, без органских примеса, 
блата и муља, а где је потребно и просејан. 
Елементи за зидање (опека, блок, Yтонг, итд) морају бити суви, добро печени, 
без креча, јасног звука при удару, правилног облика и ивица. Јединичним 
ценама обухватити и монтажу-демонтажу потребне скеле. 
 

1 Зидање свих спољних 
и носећих зидова са 
Yтонг термобло-
ковима ТZB 25, 
димензија 60x25x20 
цм. Зидање се врши 
Yтонг белим танко-
слојним малтером, 
све према уптству 
произвођача. Начин 
зидања и веза са 
носећом 
конструкцијом према 
препоруци и упутству 
производјача YТОНГ-
а. 
Цену дати са свим 
потребним матери-
јалима, скелом, 
радном снагом и 
транспортом.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

м3 
 326,37  

 

2 Зидање преградних 
зидова са Yтонг 
зидним плочама ZP 
12, димензија 
60x12x20 цм. Зидање 
се врши Yтонг белим 
танкослојним малте-
ром, све према 
уптству произвођача. 
Начин зидања и веза 
са носећом конструк-
цијом према препо-
руци и упутству 
произвођача YТОНГ-
а. 
Цену дати са свим 
потребним материја-
лима, скелом, радном 
снагом и транспортом.  

м2 
 

 57,12  

 

3 Малтерисање     
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унутрашњих зидова 
кречним малтером у 
два слоја са речним 
песком. 
Пре малтерисања 
бетонске површине 
попрскати цементном 
млеком. Пре малтери-
сања око отвора и на 
преломима поставити 
алуминијске угаоне 
лајсне.  
Отвори величине до 
3м2 се не одбијају од 
укупне површине, а 
отвори без уложине се 
одбијају у целости. 
Цену дати са свим 
потребним 
материјалима, радном 
снагом и транспортом.  

 
 
м2 
 

 

2.151,73 

 Укупно:     

 
 
 

05 ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. 
Цена 

Укупно 

Заједнички општи технички услови за гипсарске радове: 
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама треба да 
обухвати и следеће заједничке услове: 
Гипсарски радови ће бити урађени у свему према пројекту и важећим 
стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни 
алат и монтажу-демонтажу потребне скеле, као и остале трошкове и зараду 
предузећа. 
Сав потребан материјал мора бити доброг квалитета. Подконструкције треба да 
је метална са одговарајућим шарафима и везним елементима. Гипскартонске 
плоче треба да буду без оштећења, спојеви бандажирани и испуњени 
одговарајућим материјалом. 
Обрачунава се по м2 изведеног обложеног зида. Површина отвора до 3м2 се не 
одбијају од укупне површине, а површину отвора без уложина одбити у целости. 
Код врата у склопу гипс зидова предвидети уградњу ојачаног УА рама за 
довратник. 

1 Набавка 
материјала, 
транспорт и израда 
спуштеног плафона 
од ватроотпорног 

 
 
 
м2 
 

 
 
 
 

734,16 
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гипса дебљине 12.5 
мм преко двослојне 
алуминијумске 
подконструкције. 
Двоструку под-
конструкцију од CD 
профила качити за 
челичну носећу 
конструкцију од 
HOP профила.  
Спојеви плоча се 
испуњавају, банда-
жирају траком и 
глетују помоћу масе 
за испуну спојева. 
По ободу уградити 
угаоне опшавне 
лајсне од гипса. 
                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Укупно:     

 
 
 

06 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. Цена Укупно 

Општи опис за столарске радове 
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама треба да 
обухвати и следеће заједничке услове: 
Грађевинску ПВЦ столарију радити од шестокоморних квалитетних профила 
(„или одговарајуће произвођачу ВЕКА“). Оков мора бити квалитетан („или 
одговарајуће РОТО“). 
Сва грађевинска столарија је застакљена термопан стаклом дебљине 
4+12+4мм која се уграђује у оквир помоћу одговарајућим гуменим дихтунзима. 
Стакло нискоемисионо Lоw Е и пуњено аргоном. 
Приликом уградње обавезна бртвила по целом обиму као и уградња покривних 
лајсни са обе стране, и уградња одговарајуће прозорске клупице ако у опису 
није назначено другачије. Сва крила су са одговарајућим гуменим дихтунзима 
по целом обиму. 
Улазни портал и унутрашња врата су од алуминијумских профила. Врата су 
опремљена осим стандардног окова и цилиндричном бравом са 3 кључа и 
кваком. 
Крила прозора су фиксна или отварајућа.Отварање око вертикалне и 
хоризонталне осе. Отварање око хоризонталне осе са маказама за отклон од 
30⁰ . 
Свим ставкама обухватити комплетну израду столарије са одговарајућим 
оковом, обимним и покривним лајснама и припадајућим прозорсом клупицом. У 
цени је и стакло према опису, као и уградња. Код свих врата у цени је и брава и 
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кључеви према шеми. 

1 Набавка И уград-
ња улазног алуми-
нијумског портала 
са двокрилним 
вратима, отвара-
јућим надсветлом. 
Портал је 
застакљен термо-
пан стаклом деб-
љине 4+16+4мм 
пуњен аргоном. 
По ободу обавез-
на бртвила прили-
ком уградње и 
покривне лајсне 
са обе стране. 
Димензија    
200x280 цм.                           

ком  
 5 

 

 

2 Набавка И 
уградња улазног 
алуминијумског 
портала са 
двокрилним вра-
тима. 
Портал је 
застакљен термо-
пан стаклом 
дебљине 
4+16+4мм пуњен 
аргоном. 
По ободу обавез-
на бртвила прили-
ком уградње и 
покривне лајсне 
са обе стране. 
Димензија    
180x210 цм                         ком 1 

 

 

3 Набавка и 
уградња улазних 
алуминијумских 
портала са четири 
фиксна и два 
отварајућа крила. 
Прозори су застак-
љени термопан 
стаклом дебљине 
4+16+4мм пуњен 
аргоном. 

ком 
 6 
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По ободу обавез-
на бртвила прили-
ком уградње и 
покривне лајсне 
са обе стране. 
Димензија     
225x280      цм                     

4 Набавка и 
уградња улазних 
алуминијумских 
портала са четири 
фиксна и два 
отварајућа крила. 
Прозори су застак-
љени термопан 
стаклом дебљине 
4+16+4мм пуњен 
аргоном. 
По ободу обавез-
на бртвила прили-
ком уградње и 
покривне лајсне 
са обе стране. 
Димензија      
180x280      цм                    ком 2 

 

 

5 Набавка И 
уградња унутраш-
њих двокрилних 
алуминијумских 
врата. Приликом 
уградње обавезна 
бртвила, гумени 
дихтунзи И 
покривне лајсне 
по целом обиму. 
Димензија        
180x205  цм                         

 
 

ком 
 

 
 
 

1  

 

6 Набавка И 
уградња једно-
крилних унутраш-
њих врата од 
медијапана.  
Приликом 
уградње обавезна 
бртвила, гумени 
дихтунзи И 
покривне лајсне 
по целом обиму.  
Димензија       

 
ком 

 
 
 
 

4  
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81х205  цм                         
              

7 Набавка И 
уградња једно-
крилних унутраш-
њих врата од 
медијапана.  
Приликом 
уградње обавезна 
бртвила, гумени 
дихтунзи И 
покривне лајсне 
по целом обиму.  
Димензија        
101x205  цм                                            

ком 27  

 

8 Набавка И 
уградња алуми-
јумских једнокрил-
них прозора из 
типског производ-
ног програма. 
Прозори су са 
отварајућим 
крилом у свему 
према шеми 
столарије. 
Прозори су 
застакљени 
термопан стаклом 
дебљине 
4+12+4мм пуњени 
аргоном. 
Прозори су 
опремљени свим 
потребним 
оковом. Око 
прозора су 
обавезна бртвила 
приликом 
уградње, покривне 
лајсне и припада-
јућа прозорска 
клупица са 
унутрашње 
стране. 
Димензија       
61x141  цм                          
ком 

 
ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  

 

9 Набавка И ком 16   
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уградња алуми-
јумских једнокрил-
них прозора из 
типског производ-
ног програма. 
Прозори су са 
отварајућим 
крилом у свему 
према шеми 
столарије. 
Прозори су 
застакљени 
термопан стаклом 
дебљине 
4+12+4мм пуњени 
аргоном. 
Прозори су 
опремљени свим 
потребним 
оковом. Око 
прозора су 
обавезна бртвила 
приликом 
уградње, покривне 
лајсне и припада-
јућа прозорска 
клупица са 
унутрашње 
стране. 
Димензија        
181x141    цм                        

 Укупно:     

 
 

07 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. 
Цена 

Укупно 

1 Набавка 
материјала и 
израда 
хоризонталне 
хидроизолације 
пода и зидова 
објекта. Користити 
“Кондор S-3” са 
преклапањем 
састава.   

 
 
м2 

 
 

949,14  

 

 Укупно:     
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08 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. Цена Укупно 

Заједнички општи технички услови за челичну конструкцију: 
Челична конструкција ће бити изведена од стандардних профила и лимова 
квалитета према статичком прорачуну.Цене садрже све радне операције, 
утрошке материјала, помоћни алат и монтажу-демонтажу потребне скеле, као и 
остале трошкове и зараду предузећа.Цене садрже чишћење и одмашћивање 
челичних елемената, један радионички и један градилишни антикорозиони 
премаз у две различите боје и два заштитна финална премаза емајл лаком или 
бојом назначеном у опису поједине позиције.Завршна боја у тону по избору 
пројектанта. 
Потребне анкер плоче ће испоручити извођач челичне конструкције 
благовремено, да би се могло уградити истовремено са арматуром. Уградњу 
анкер плоча ће извршити извођач бетонских радова. 
Сви елементи челичне конструкције (врста челика, тип и димензије профила и 
др.) усвојени су према статичком прорачуну, цртежима и детаљима. 
Везе и спојеве елемената извршити у свему према детаљним цртежима и 
упутствима пројектанта а у зависности од врсте материјала и захтеваног 
изгледа готовог елемента. Сви спојеви морају бити беспрекорно изведени са 
правилним и прецизним сечењем. 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Набавка материјала, 
радионичка израда, 
транспорт и уградња 
челичне кровне 
конструкције од 
кутијастих HOP 
профила према 
пројекту и статичком 
прорачуну са 
потребним 
помоћним и везним 
елементима. 
Монтирани су 
заваривањем за 
анкер плоче у 
бетонској 
конструкцији. 
Челични елементи 
су заштићени дво-
слојном антикоро-
зионим премазом 
(радионички) и још 
једим финалним 
премазом после 
монтаже са свим 

 
 
 
 
 
кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.780,00 
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потребним 
предрадњама.  

2 Набавка материјала, 
радионичка израда, 
транспорт и уградња 
челичне конструк-
ције надстрешнице 
од кутијастих HOP 
профила према 
пројекту и статичком 
прорачуну са 
потребним 
помоћним и везним 
елементима. 
Монтирани су 
заваривањем за 
анкер плоче у 
бетонској конструк-
цији. Челични 
елементи су 
заштићени двослој-
ном антикорозионим 
премазом 
(радионички) и још 
једим финалним 
премазом после 
монтаже са свим 
потребним 
предрадњама.  

 
 
кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

749,20 

 

 

3 Израда и уградња 
анкер плоча. 

 
кг 

 

300,00 

 

 

4 Набавка, израда и 
постављање 
спрегова. Спрегове 
израдити од GA 
240/360 Ø14 по 
пројекту, детаљима 
и упутству пројек-
танта. Спојеве и 
варове идеално 
израдити, очистити 
и обрусити. Пре 
уградње челик 
очистити од корозије 
и прашине, нанети 
импрегнацију и 
основну боју, по 
извршеној монтажи 

 
кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

320,00 
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поправити је. У цену 
улазе и анкери, 
завртњи, подлошке, 
скела, као и 
атестирање 
конструкције и 
варова. 

 Укупно:     

 
 

09 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. 
Цена 

Укупно 

  

1 Постављење 
дрвених рожњача 
преко челичне 
кровне констукције. 
Обрачун вршити по 
м2 косе пројекције. 
                                                                                                                             

 
м2 

 
 

1.297,76  

 

2 „Задaшчавање” 
крова са OSB 
плочама д=15 мм. 
Обрачун вршити по 
м2 косе површине. 

 
 

 
м2 

 1.297,76  

 

3 Набавка и 
постављање 
паропропусне 
водонепропусне 
фолије испод 
кровног покривача. 
Обрачун вршити по 
м2 косе површине 

м2 
 

1.297,76  

 

4 Летвисање крова у 
правцу рога и 
попречно на рог и 
задашчавање крова. 
Обрачун вршити по 
м2 косе пројекције. 

м2 
 

1.297,76  

 

5 „Задaшчавање” 
крова са OSB 
плочама д=15 мм. 
Обрачун вршити по 
м2 косе површине. 

 
 
м2 
 

 1,297.76  

 

 Укупно:     
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10 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. Цена Укупно 

  

1 Набавка И 
постављање кровне 
битуменске шиндре 
одговарајућег 
квалитета по избору 
инвеститора „или 
одговарајуће типу 
Tegola canades 
Prestigestandard“). 
Шиндру причврстити 
за подлогу, која се 
обрачунава посебно, 
нерђајућим 
ексерима са 
широком главом. 
Теголу поставити по 
упутству 
произвођача и 
пројектанта. У цену 
улазе и покривање 
увала и слемена.  

 
 

 
 
 
 
 

м2 
 
 

1,297.76  

 

 Укупно:     

 
 

11 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. Цена Укупно 

Општи опис за керамичарске радове 
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама треба да 
обухвати и следеће заједничке услове: 
Радови ће бити изведени у свему према пројекту, 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. 
Ширина фуга, тон и дизајн плочица по договору са Инвеститором. Фуге 
обрадити одговарајућом фуг масом. 

1 Поплочавање 
подова 
неклизајућим 
керамичким 

 
 
м2 
 80,23  
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плочицама прве  
класе са 
лепљењем у 
цементном 
малтеру. У цену 
урачунати набавку, 
транспорт, 
постављање И 
потребно 
фуговање, као И 
израду холкера 
висине 10.0цм дуж 
зидова који су 
моловани или 
израђени од гипса, 
уз уградњу 
потребних лајнси.                                                 

 
 
 

 
 
 

2 Поплочавање 
главног улаза са 
рампом за 
инвалиде са 
неклизајућим 
керамичким 
плочицама прве  
класе са 
лепљењем у 
цементном 
малтеру. У цену 
урачунати набавку, 
транспорт, 
постављање И 
потребно 
фуговање И 
уградњу потребних 
лајнси.  

 
 
м2 
 
 

 
 
 

45,00  

 

3 Поплочавање 
терасе са 
неклизајућим 
керамичким 
плочицама прве  
класе са 
лепљењем у 
цементном 
малтеру. У цену 
урачунати набавку, 
транспорт, 
постављање и 
потребно фуго-
вање и уградњу 

 
 
 
 
м2 
 

 
 

64,78  
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потребних лајнси.  

4 Облагање зидова, 
глазираним 
керамичким 
плочицама, 
полагање 
лепљењем у 
лепило, фуга на 
фугу.  
У цену урачунати 
набавку, 
транспорт, постав-
љање и потребно 
фуговање. 

м2 
 
 
 
 
 527,68  

 

 Укупно:     

 
 
 

12 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. Цена Укупно 

1 
 
 

Постављање два 
слоја PE фолије 
на под у испод И 
изнад стиродура.  

 
м2 

 
 

734,16   

2 
 

Израда 
термоизолације 
подова приземља 
од стиродура 
дебљине 10 цм. 

 
 
м2 
 

 734,16  

 

3 
 

 
 
 

Израда 
термоизолације 
плафона  од 
камене вуне  
дебљине 20 цм 
између два слоја 
PE фолије.                                                                 

м2 
 
 
 

 

949,14  

 

 Укупно:     
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13 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. Цена Укупно 

Општи опис за молерско-фарбарске радове 
Сав потребан материјал за справљање разних боја, премаза и смеса, мора 
бити доброг квалитета у свему по SRPS стандардима и др. Обојене површине 
се не смеју отирати, љуштити и не смеју се познавати трагови четке. Тон мора 
бити уједначен. У цени је и монтажа-демонтажа потребне скеле. 

1 Набавка 
материјала, 
глетовање зидних 
малтерисаних 
површина у два 
слоја и моловање 
дисперзивним 
бојама такође у 
два слоја са свим 
потребним 
предрадњама. Тон 
по избору 
инвеститора. 

Ценом обухватити 
и монтажу-
демонтажу 
потребне скеле.  

Површине отвора 
до 3 м2 се не 
одбијају од укупне 
површине, а 
површине отвора 
без уложина 
одбити у целости 
без обзира на 
величину.                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

2,151.73  

 

2 Набавка 
материјала, 
глетовање 
плафонских 
површина од 
гипса и моловање 
дисперзивним 
бојама у два слоја 
са свим 
потребним 
предрадњама.  
Тон по избору 

 
 
 
м2 
 
 
 
 
 
 
 

 734,16  
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инвеститора. 
Ценом обухватити 
и монтажу-
демонтажу 
потребне скеле.  
Површине отвора 
до 3 м2 се не 
одбијају од укупне 
површине, а 
површине отвора 
без уложина 
одбити у целости 
без обзира на 
величину. 

 Укупно:     

 
 
 

14 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. Цена Укупно 

Све израђене површине морају бити потпуно равне, вертикалне, где је 
потребно хоризонталне, косе или обле. Профили и углови морају бити са 
оштрим ивицама израђени тачно према предвиђеном облику. Сав потребан 
материал за справљање разних боја, премаза И смеса, мора бити доброг 
квалитета у свему по JUS-у U.C1.001. и др. обојене површине се не смеју 
отирати, љуштити, не смеју се познавати трагови четке. Тон мора бити 
уједначен. Цене садрже и монтажу потребне скеле. 
 

1 Израда 
термоизолације 
фасаде 
постављањем 
термоизолационих 
плоча од стиропора 
(EPS) д=10цм 
густине 17-25кг/м3. 
Поставља се у 
систему контактне 
фасаде “Демит”, 
лепљењем и 
анкерисањем на 
зидове са одгова-
рајућим типлама. 
Плоче обрадити 
танкослојним 
малтером у два 
слоја од којих у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м2 
 
 

 599,41  
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први слој утиснути 
арматурну мрежицу 
и са постављањем 
свих ојачања, 
заштитних ивичних 
профила као и 
почетног профила. 
Све ивице на 
фасади морају да 
буду оштре, косе 
или заобљене.  
Дебљина 
стиропора на 
прозорским 
уложинама је 3цм. 
Комплетно 
изведено, све 
према правилима 
струке и детаљима 
произвођача. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка 
материјала и рад.                                                    

2 Набавка и 
наношење 
зарибаног 
декоративног 
малтера (бавалита) 
у боји. Боја по 
интензитету и 
нијансама треба да 
је слична следећим 
бојама по “RAL-
овој“ тон карти као 
и да је заступљена 
у следећим 
процентима:  

 RAL 5024 – 
33,33 % 

 RAL 1018 – 
16,67 % 

 RAL 6019 – 
16,67 % 

 RAL 1014 – 
16,67 % 

 RAL 3014 – 
16,67 % 

Декоративни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м2 
 
 
 
 
 
 
 599.41  
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малтер треба да је 
одговарајућег 
квалитета „или 
одговарајуће 
Цереситовим 
декоративним 
малтерима“. 
Декоративни 
малтер треба да је 
“компатибилан” са 
лепком за стиропор 
(„или одговарајући  
МАСТЕРФИX 
произвођача 
МАСТЕРПЛАСТ 
YУ”), на који ће се 
наносити. 
Декоративни 
малтер мора да је 
паропропустан, да 
је не запаљив, 
отпоран на 
атмосферске 
утицаје, а посебно 
на УВ зрачења као 
и на алге и буђ. 
Комплетно 
изведено, све 
према правилима 
струке, детаљима и 
упутству 
произвођача. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка 
материјала и рад. 
                                                                 

 
 

3 Набавка 
материјала и 
израда сокле на 
фасади од вештач-
ког камена 
(кулира), боја по 
избору инвес-
титора. Подлогу 
испрскати 
цементним млеком 
те нанети грунт од 
цемента и 
просејаног шљунка 

 
 
 
 
 
 
 
 

м2 
 
 
 

90,32  
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размера 1:3. Смесу 
за вештачки камен 
радити од цемента 
и дробљеног 
камена уз додатак 
боје. Финална 
обрада по упутству 
инвеститора. Пре 
наношења слоја 
вештачког камена 
израдити пробне 
узорке што улази у 
цену. 
                                                                 

 Укупно:     

 
 
 

15 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. Цена Укупно 

  

1 Набавка и 
постављање 
храстовог паркета 
укивањем у 
подлогу. Поставити 
паркет I класе, 
дебљине 22 мм, у 
слогу по избору 
пројектанта, а 
преко претходно 
очишћене подлоге. 
Све додирне 
спојнице дашчица 
морају бити 
затворене. 
Закивати сваку 
другу дашчицу за 
подлогу, а поред 
зида сваку. Између 
паркета и зида 
оставити 
дилатационе 
разделнице. Поред 
зидова поставити 
храстове лајсне I 
класе и на сваких 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м2 
 

 

411,76  
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80 цм причврстити 
их за зид. 
Сучељавања 
геровати. 
  

2 Набавка И 
постављање ПВЦ 
пода у  тракама, 
дебљине 2 мм, који 
задовољава све 
стандард када је у 
питању овај тип 
објеката. Изведена 
подлога мора бити 
чврста, фино 
пердашена и сува. 
Подлогу очистити 
од прашине, нанети 
масу за изравнање 
и фино је обрусити. 
Подлогу залепити 
са одговарајућим 
лепком. Поред 
зидова поставити 
лајсне. Боја 
подлогепо избору 
инвеститора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 
 
 
 

242,17  

 

 Укупно:     

 
 
 

16 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
  
Поз. Опис позиције Јединица 

мере 
Количина Јед. Цена Укупно 

Општи технички услови: 
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама треба да 
обухвати и следеће заједничке услове: 
Лимарски радови ће бити изведени у свему према извођачком пројекту 
облагања објекта од стране испоручиоца (радионички и монтажни нацрти), 
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. Ценом је обухваћена и комплетна антикорозивна 
заштита, сви заптивни и причврсни елементи. 
Подлога за покривање лимом мора бити прописно и квалитетно израђена, тако 
да кровни покривач належе целом својом површином без гибања. Грбине и 
слемена морају бити израђени равно и без  таласа. 
Сав материјал за покривање кровова мора бити квалитетан и мора испуњавати 
услове прописане у важећим  стандардима за ову врсту радова. 
Кровопокривачки радови се морају безусловно извршити стручно и квалитетно. 
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Сви помоћни радови и пренос свег потребног материјала до места уграђивања 
неће се посебно плаћати јер су обухваћени ценом по јединици мере покривања 
крова. 
Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени а у свему 
према техничким условима за извођење лимарских радова и према техничком 
опису. 
Сви делови лимарије морају се кројити у радионици и делимично склопити у 
веће делове који се затим на градилишту монтирају, међусобно повезују у једну 
целину. 
Све саставке израдити стручно и солидно са дуплим фалцом и закивањем. 
Повезивање појединих делова извршити тако да се лиму да могућност 
дилатирања. 
Сви гвоздени делови који су у непосредном додиру са лимом морају бити 
поцинковани. 
Код подлоге од бетона или малтера, испод лима поставити слој тер-хартије. 
Сви профили, окапнице и остало морају бити у свему према детаљним 
цртежима и описима појединих позиција. 
У свим ставкама јединичном ценом обухватити и монтажу-демонтажу 
потребне скеле. 

1 Израда  и 
постављање 
висећих олука, 
полукружног 
пресека од 
поцинкованог 
лима, комплетно 
са израдом и 
монтирањем кука, 
уз потребну 
рандну скелу. 

Олуци су 
монтирани за 
рожњаче 
држачима од 
челичних трака 
дим 40/3мм. 
Држачи су 
заштићени 
двослојним 
антикорозионим 
премазом и 
финално су 
фарбани емајл 
лаком са свим 
потребним 
предрадњама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м 

105,32  

 

2 Израда и монтажа 
олучних 
вертикала кружног 

 
м 
 43,60  
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пресека, пречника 
12 цм од 
поцинкованог 
лима са израдом 
и монтажом 
држача. 

Олуци су 
фиксирани за зид 
обујмицама од 
челичних трака 
дим 40/3мм. 
Обујмице су 
заштићене 
двослојним 
антикорозионим 
премазом и 
финално су 
фарбане емајл 
лаком у два слоја 
са свим 
потребним 
предрадњама. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Укупно:     
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17 ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Количина Јед. Цена Укупно 

  

1 Израда пројеката: 
 
-главни 
грађевински 
пројекат (4 
примерка) 
-главни пројекат 
водовода и 
канализације (4 
примерка) 
-главни електро 
пројекат (4 
примерка) 
-главни машински 
пројекат (4 
примерка) 
-пројекат 
енергетске 
ефикасности (4 
примерка) 
-пројекат 
противпожарне 
заштите (4 
примерка) 
-геомеханички 
елаборат (4 
примерка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
комплет 
 

 

1  

 

 Укупно:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 04/14/ППБОПЗПП 

 42/104 

  

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

01 Припремни радови  

02 Земљани радови   

03 Бетонски радови  

04 Зидарски радови  

05 Гипсарски радови  

06 Столарски радови  

07 Хидроизолатерски 
радови  

 

08 Челична конструкција  

09 Тесарски радови  

10 Покривачки радови  

11 Керамичарски радови  

12 Изолатерски радови  

13 Молерско-фарбарски 
радови  

14 Фасадерски радови  

15 Подополагачки радови  

16 Лимарски радови  

17 Документација  

УКУПНО:  

 ПДВ:  

КОНАЧНО:  

 
 

Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 04/14/ППБОПЗПП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. Обилазак 
локације мора бити пријављен Наручиоцу најмање 1 дан пре обиласка 
исте.Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног 
дана у термину од 10,00 до 13,00 часова, осим дана предвиђеног за 
отварање поднетих понуда, контакт особа Пајић Зоран, организатор Службе 
„Услуга“ (контакт телефон 062 294 220) и Илија Поповић, предрадник одељења 
одржавања (контакт телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни 
део понуде. 

 
                                                                                                 Понуђач: 
________________                      М.П.                                __________________ 
 
Место и датум                                                                       
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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. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
 

1. Услови који се односе на испуњеност кадровског капацитета: 
 
да има ангажовано  лице или лица уговором о раду или уговором о 
делу које поседују следеће  пројектантске лиценце: 

-пројектантска лиценца за грађевинске радове 310 или 311 или 312 
или 313 или 314 или 315 или 318 и 
- пројектантска лиценца за електро радове 350 и 
-пројектантска лиценца за радове на водоводу и канализацији  и  
-пројектантска лиценца за машинске радове 330  и 
-лиценца одговорног инжињера за енергетску ефикасност 381. 
 
да има ангажовано  лице или лица уговором о раду или уговором о 
делу које поседују следеће  лиценце одговорног извођача радова: 
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-извођачка лиценца за грађевинске радове 410 или 411 или 412 или 
413 или 414 или 415 или 418 и 
-извођачка лиценца за електро радове 450 и 
-извођачка лиценца за машинске радове 430 
 

За пројектовање и извођење радова у области противпожарне заштите 
ангажовано  лице мора да поседује Уверење МУП-а за обављање 
наведених послова. 
 
У уговору о делу посебно мора бити наведено да је лице ангажовано 
за потребе реализације јавне набавке радова број 04/14/ППБОПЗПП 
која се односи на набавку радова на санацији и доградњи објекта РЈ  
„Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице. 
Такође, лице може бити ангажовано уговором о раду на неодређено и 
одређено време. Уколико је лице ангажовано уговором о раду на 
одређено време потребно је да период његовог ангажовања покрива 
период извођења радова, дакле он мора бити у радном односу сво 
време извођења радова. 

2. да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2012 и 2011) имао 
позитиван биланс на крају године, односно да су му приходи били 
већи од расхода. 

3. да је у претходне 3 године (2013, 2012 и 2011) године имао 
реализоване грађевинске радове у износу од најмање 100.000.000,00 
динара. 

4. да поседује, да је узео на лизинг или има у закупу  следећу опрему: 
булдожер 2 комада, багер 1 комад, утоваривач 1 комад, комбинована 
машина 2 комада, камион кипер 3 комада, миксер 1 комад, пумпа за 
бетон 1 комад, и вибро плоча 2 комада, вибро жаба 1 комад. 

5. да има минимално тридесет ангажованих  радника грађевинске 
струке уговором о раду.Ова лица могу бити ангажована уговором о 
раду на неодређено време или уговором о раду на одређено време, с 
тим да уколико су ангажована уговором о раду на одређено време 
потребно је да период њиховог ангажовања покрива период извођења 
радова, дакле они морају бити у радном односу сво време извођења 
радова. 

6. да понуђач поседује стандарде: ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 
 

 

a. 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.   

 

b. 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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7. 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 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
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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 XI). 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.  
 

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

 
1) фотокопије уговора о раду или уговора о делу са ангажованим лицима 

која поседују наведене пројектантске лиценце и лиценце одговорних 
извођача радова, фотокопије лиценце са оригиналним потписом и 
печатом ангажованог лица и потврде Инжењерске коморе Србије да 
му издата лиценца није одузета, а која је издата након објављивања 
јавног позива за подношење понуда. Уколико су лица ангажована 
уговором о раду потребно је доставити и потврду о пријави на 
обавезно социјално осигурање као и фотокопију радне књижице. 
За лице ангажовано у области противпожарне заштите понуђач треба 
да достави и уверење МУП-а за послове пројектовања и извођења. 

2) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или 
извод из тог биланса стања, за претходне три обрачунске године 
(2011., 2012. и 2013. година).Достављени биланси морају бити у 
форми потврде о регистрацији од надлежне организације 
(АПР).Уместо биланса стања и успеха у претходне три обрачунске 
године (2011., 2012. и 2013. година) понуђач може доставити извештај 
о бонитету (образац БОН ЈН) који садржи сажете билане стања и 
успеха за те три године (при том треба водити рачуна да БОН ЈН 
образац садржи мишљење овлашћеног ревизора само за једну од три 
године, тако да поред тога треба доставити и мишљење овлашћеног 
ревизора за две остале године).Уколико понуђач у некој од три 
претходне године није био обвезник ревизије, тј. уколико је био 
разврстан у категорију малих предузећа, онда за ту годину није 
обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора.У противном, 
понуђач је обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора за 
сваку од претходне три године.Уколико је понуђач предузетник или 
физичко лице и нема обавезу сачињавања годишњих финансијских 
извештаја (БУ и БС), као доказ о испуњености неопходног 
финансијског капацитета може доставити биланс прихода и расхода, 
извод са рачуна или неки други одговарајући званични документ. 

3) Списак најважнијих изведених радова за период од претходне 3 
године (2013, 2012 и 2011) рачунајући од дана објављивања позива за 
подношење понуда којим доказује да је имао реализоване 
грађевинске радове, у износу од најмање 100.000.000,00 динара, са 
износима, датумима и листама наручилаца, уз достављање 
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фотокопија закључених уговора и окончаних ситуација.грађевинских 
радова. 

4) Списак основних средстава понуђача или уговор о закупу  наведених 
основних средстава, односно о лизингу. 

5) фотокопија уговора о раду, фотокопија радне кљижице и пријава на 
обавезно социјално осигурање за тридесет радника грађевинске 
струке 

6) фотокопија  стандарда : ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 
 

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

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1)-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. 
 

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 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ 
 

 
 
Елемент уговора о коме ће се преговарати у овом поступку је: укупна понуђена 
цена без ПДВ-а.  
Понуђачи подносе писмену понуду која се записнички констатује у записнику о 
отварању понуда, након чега ће се, са свима присутнима, овлашћеним 
представницима понуђача (у два круга преговарања) обавити преговарање (око 
једног критеријума за избор-вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а) које ће 
се записнички констатовати у записнику о преговарању.Редослед преговарања 
са овлашћеним представницима понуђача ће се вршити по редоследу пријема-
завођења понуда.Када се добијена цена прерачуна у пондере, на добијени број 
пондера ће се додати број пондера израчунат на други елемент критеријума, 
односно за рок извођења радова. 
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку се спроводи у складу са Законом и подзаконским 
актима.Један од чланова Комисије који води преговарање ће позвати понуђаче 
који су поднели понуде да учествују у поступку преговарања.Поступак 
преговарања ће се обавити тао што ће један од чланова Комисије упознати 
учеснике са поступком преговарања, правилима поступка.На самом отварању 
понуђачи ће од Комисије добити образац на којем ће моћи да попуне 
евентуалну корекцију цене.Преговарачки поступак ће се одвијати у два круга у 
којима ће понуђач, у сваком кругу преговарања, на достављеном обрасцу 
предати Комисији у затвореним ковертама цену без ПДВ-а, односно евентуалну 
корекцију цене изражену у динарима.Комисија ће након сваког круга извршити 
отварање коверти и упознати присутне са понуђеним.О преговарању се води 
Записник сагласно Закону о јавним набавкама, а евентуалне измене 
првобитних понуда понуђача које су унете у наведени записник обавезују 
понуђаче. 
Уколико понуђачи снизе своје цене током преговарања, понуђач коме буде 
додељен Уговор за предметну јавну набавку, дужан је да, након доношења 
Одлуке о додели уговора, Наручиоцу достави измењен (односно нов) Образац 
понуде под истим бројем који је навео у првобитном обрасцу понуде само 
повлака римско један (ако је нпр. Број понуде био 31, нова измењена понуда ће 
имати број 31-I), а да као датум на обрасцу наведе датум отварања и унесе 
нову кориговану цену.Такође,  наведени понуђач је обавезан да достави и, 
образац Техничке спецификације и образац Стуктуре цене са коригованим 
ценама који се у коначном збиру поклапа са ценом понуђеном на самом 
преговарању и са бројем и датумом измењене понуде.  
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди. 
Остали елементи уговора не могу бити предмет преговарања. 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 04/14/ППБОПЗПП 

 49/104 

  

 

 

VI  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 
Конкурсна документација се може преузети и са сајта наручиоца као и са 

Портала Управе за јавне набавке. 

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.  
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 на санацији и доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ 
Геонтолошког центра из Суботице у преговарачком  поступку без 
објављивања јавног позива број: 04/14/ППБОПЗПП-НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуде се достављају до 28.11.2014. године до 14,00 часова. Обавештење о 
покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда објављено је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 21.11.2014. и на 
интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, односно датум и сат  за 
подношење понуда је 28.11.2014. године до 14,00 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 14,00 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. 
Поступак преговарања ће се спровести истог дана  28.11.2014. године, у 
просторијама Наручиоца , улица Алеја Маршала Тита 31. 
Присутни представници понуђача за учествовање у поступку преговарања 
морају поседовати писмено овлашћење. 
Приликом преговарања биће сачињен записник о преговарању, који ће бити 
уручен понуђачима. 
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Понуда мора да садржи: 
 

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- 
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 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 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 
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 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 04/14/ППБОПЗПП 

 51/104 

  

 

понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке регулисаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, на начин 
како је то предвиђено конкурсном документацијом 
-Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранција за повраћај авансног плаћања 
-Потврду о обиласку локације (оверену и потписану од стране овлашћеног лица 
наручиоца) 
-Динамички план радова приказан у облику Гантовог дијаграма, који на 
недељној бази приказује сваку појединачну активност, а минимално активности 
наведене у предмеру. 
 
 
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 добара – Набавка радова на санацији и 
доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице  у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
04/14/ППБОПЗПП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка радова на санацији и 
доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
04/14/ППБОПЗПП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка радова на санацији и 
доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
04/14/ППБОПЗПП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка радова на 
санацији и доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
04/14/ППБОПЗПП.- 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. 
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5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), 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 VII) 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. 
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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.  
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 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова на следећи 
начин:  аванс у износу од: 60% од уговорене цене радова у  року од 10 дана од 
дана  закључења уговора, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема 
месечних (привремених) и окончане ситуације сачињених на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. 
____________ од ___________ Године и потписаним од стране стручног 
надзора. 
Окончана ситуација не може да гласи на износ мањи од 10%  укупне вредности 
уговорених радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
8.2. 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. 
 
 
8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Понуђач треба у понуди да наведе рок за извођење радова, и то у радним 
данима, рачунајући од дана увођења извођача радова у посао. 
За увођење извођача радова у посао, неопходна је писана сагласност 
Наручиоца. 
Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински 
дневник, а   сматраће се да је увођење радова омогућено уколико су се стекли 
следећи услови: 

- да је Наручилац предао Понуђачу техничку документацију и Решење 
Градске Управе по  коме се одобрава  извођење радова; 

- да је Наручилац обезбедио Понуђачу несметан прилаз градилишту; 
- да је Наручилац извршио пријаву радова надлежном органу и 

надлежном грађевинском инспектору осам дана пре почетка извођења 
радова; 
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- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем 
радова; 

- да је Понуђач именовао одговорног извођача радова; 
- да је Понуђач доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања као и меницу за добро извршење посла. 
Продужење рока извођења радова могуће је искључиво уз сагласност обе 
стране, у случају наступања више силе или других објективних узрока који 
онемогућавају да се посао обави у уговореном року, а који наручиоцу и 
понуђачу нису били познати нити су их могли предвидети. 
 

8.4. 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. 
 
9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
IПонуђач је дужан да у понуди достави:  
 
1) Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке којим  се банка 
обавезује да ће у случају потписивања уговора издати банкарску 
гаранцију за повраћај уплаћеног аванса од стране наручиоца,  које мора 
бити неопозиво, безусловно и плативо на први позив, у корист Наручиоца. 

 
Изабрани понуђач је дужан да 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 
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.  
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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. 

 

10. 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;   
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 
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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.  

 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
12. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђачи су обавезни  да изврше обилазак локације на адреси РЈ „Дом за 
негу“, 27 марта 36, Суботица, пре достављања понуде за учешће у јавној 
набавци 04/14/ППСОПП, уз обавезно присуство овлашћеног лица 
Геронтолошког центра из Суботице. Обилазак локације мора бити пријављен 
Наручиоцу најмање 1 дан пре обиласка исте.Заинтересовани понуђачи могу 
извршити обилазак локације сваког радног дана у термину од 10,00 до 13,00 
часова, осим дана предвиђеног за отварање поднетих понуда, контакт 
особа Пајић Зоран, организатор Службе „Услуга“ (контакт телефон 062 294 220) 
и Илија Поповић, предрадник одељења одржавања (контакт телефон 062 783 
176). 
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Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану и оверену потврду приложи уз своју понуду. 
Наручилац ће одбити понуду понуђача која не буде садржавала наведену 
потврду, односно понуду понуђача који није извршио обилазак локације. 

13. ИЗРАДА ГАНТОГРАМА РОКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуђач је дужан да као посебан прилог уз образац понуде, сачини, потпише, 
овери и приложи оперативно/термински план - гантограм рока реализације 
комплетне јавне набавке. 

Оперативно/термински план – гантограм мора бити у складу са понуђеним 
роковима (рок извођења радова, укупан рок реализације комплетне јавне 
набавке и крајњи датум реализације комплетне јавне набавке). С обзиром да је 
објекат у функцији и да не може у дужем периоду да се поремети његова 
функционалност, у току и по извођењу радова морају се применити активности 
везане за безбедност и здравље на раду, у смислу безбедности објекта, 
опреме и људи у њему. У том смислу морају се предвидети одговарајуће 
технологије рада и динамика истих, а све то уз минимално ремећење рада 
система и комфора корисника Наручиоца.  
 
 
14. 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.  
 
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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16. 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 и milan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
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. 
04/14/ППБОПЗПП”. 
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. 
 
17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и 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.  
 

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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18. ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА: Наручилац ће са понуђачима преговарати о цени за понуђена 
добра. 
Начин преговарања: писмено, изјашљавањем понуђача по редоследу пријема 
поднетих понуда, у два круга. 
Након отварања понуда и уношења релевантних података у записник, одмах ће 
се прећи на преговарање. У преговарачком поступку , преговараће се о цени 
добара, у два круга, са свим присутним понуђачима заједно и то писменим 
путем. Цене које понуђачи писмено дају у првом кругу, биће јавно прочитане и 
унете у записник. Цене којебуду дали понуђачи, писменио у другом кругу биће 
јавно прочитане и унете у записник и биће коначне. Понуђачи који поднесу 
понуде, а не буду присутни на отварању и преговарању, сматраће се да су 
остали при цени коју су дали у понуди (затвореној коверти).Цена из понуде ће 
се сматрати коначном. 
 
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена 
не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава 
квалитет предмета набавке. 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
  
19.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“.  
 
 
 

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 
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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. 

 

20. 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  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
 

21. 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 X конкурсне документације). 
  
22. 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. 
 
23. 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.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:%20milan@gcsu.rs


Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 04/14/ППБОПЗПП 

 61/104 

  

 

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 
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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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку радова- Набавка 
радова на санацији и доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра 
из Суботице,  јавна набавка број: 04/14/ППБОПЗПП.   
 
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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка радова на санацији и доградњи 
објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице,  јавна набавка број: 
04/14/ППБОПЗПП.   
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Наручилац се обавезује да 
Извођачу плати уговорену 
цену радова на следећи 
начин:  аванс у износу од: 
60% од уговорене цене 
радова у  року од 10 дана 
од дана  закључења 
уговора, а преостали износ 
у року од 45 дана од дана 
пријема месечних 
(привремених) и окончане 
ситуације сачињених на 
основу оверене 
грађевинске књиге 
изведених радова и 
јединичних цена из понуде 
Извођача бр. ____________ 
од ___________ Године и 
потписаним од стране 
стручног надзора. 
Окончана ситуација не 
може да гласи на износ 
мањи од 10%  укупне 
вредности уговорених 
радова. 
Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 
 

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 
износи _______ радних 
дана од дана увођења 
извођача радова у посао. 

Гарантни период 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок 
гаранције обезбеђује за радове који су 

Гаранција на изведене 
радове износи __________ 
месеци рачунајући од дана 
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предмет набавке, рачунајући од дана 
извршене примопредаје радова, у складу са 
важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да 
(обезбеди) произвођачку гаранцију. 

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 радне јединице 
„Дом за негу“, 27. Марта 
број 36, Суботица. 

 
 
 

       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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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 

 

01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена 
са 
ПДВ-ом 

  

1 Расчишчавање терена и 
исколчење објекта са 
израдом наносне скеле. 
Површина је габарит 
конструкције објекта 
проширен за 100цм.  
                                                       

 
м2 
 
 
 
 
 

   

 
 

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Jeдиница 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

Остали 
трошков
и 
(царина, 
трошков
и 
транспо
рта и 
др.) без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Машинско скидање 
површинског слоја 
дебљине 30цм са 
машинским преносом 
до депоније у кругу 
градилишта на 
просечну удаљеност 
од цца 20м. 
Обрачунава се габарит 
конструкције објекта 
проширен за 100цм.                                                                  

 
 
 
 
м2 
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2 Машински ископ 
природно влажне 
земље III категорије за 
тракасте темеље И 
темељне греде. Бочне 
странице правилно 
одсећи а дно рова 
поравнати до тражене 
коте.  
Тачну категоризацију 
тла одредити на лицу 
места.                                                                  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
м3   

 

3 Набавка, транспорт, 
разастирање и 
набијање тампона 
дебљине 5цм од 
природног шљунка 
испод темеља самаца 
и темељних греда. У 
цени је и набијање 
подлоге од песка уз 
квашење до потребне 
збијености. 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 

м2    

  

 

4 Израда насипа поред 
тракстих темеља од 
песка са набијањем у 
слојевима дебљине до 
20цм до потребне 
збијености. 
                                                                 

 
 
 
 

м3 

  

 

5 Израда насипа испод 
пода објекта од земље 
са набијањем у 
слојевима дебљине од 
10цм до потребне 
збијености. 
 

 
 
 
 

м3 

  

 

6 Израда насипа испод 
пода објекта од 
шљунка са набијањем 
до потребне 
збијености, укупне 
дебљине 10 цм. 
                                                                 

 
 
м3 
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03 БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Jeдиница 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

Остали 
трошков
и 
(царина, 
трошков
и 
транспо
рта и 
др.) без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Набавка материјала, 
транспорт и 
бетонирање тампон 
слоја од шпар бетона 
MB 15 дебљине 10 цм 
испод тракастих теме-
ља.                                                                 

 
 
 
 

м2 

  

 

2 Набавка материјала, 
транспорт и бетони-
рање тракастих 
темеља MB 20. 
Бетонску масу пропис-
но уградити и него-
вати. 
У цену урачунати сав 
потребан рад и 
материјал. Арматура 
се посебно обрачу-
нава. 

м3 

  

 

3 Набавка материјала, 
транспорт и бето-
нирање AB темељног 
зида са завршним 
хоризонталним серкла-
жом, са бетоном 
С25/30 (MB 30). 
Бетонску масу про-
писно уградити и 
неговати.У цену урачу-
нати сав потребан рад 
и материјал. Арматура 
се посебно обрачу-
нава. 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м3 

  

 

4 Набавка материјала, 
транспорт и 

м3 
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бетонирање ојачања у 
поду димензија 
30х30цм са бетоном 
С25/30 (MB 30). 
Бетонску масу про-
писно уградити и 
неговати.У цену урачу-
нати сав потребан рад 
и материјал. 
Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 
глатке оплате. Арма-
тура се посебно 
обрачунава.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Набавка материјала, 
транспорт и бетони-
рање AB вертикалних 
серклажа са бетоном 
С25/30 (MB 30). 
Бетонску масу про-
писно уградити и 
неговати.У цену 
урачунати сав потре-
бан рад и материјал. 
Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 
глатке оплате. 
Арматура се посебно 
обрачунава. 

м3 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

6 Набавка материјала, 
транспорт и бетони-
рање AB завршних 
хоризонталних 
серклажа са бетоном 
С25/30 (MB 30). 
Бетонску масу про-
писно уградити и 
неговати.У цену урачу-
нати сав потребан рад 
и материјал. 
Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 
глатке оплате. 
Арматура се посебно 
обрачунава. 

 
 
 
 
 

м3 
 
 
 
 
   

 

7 Набавка материјала, 
транспорт и 
бетонирање AB 
надпрозорних и 
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надвратних  греда, 
подужних и попречних 
грда са армираним  
бетоном    С25/30 (MB 
30). 

Бетонску масу 
прописно уградити. 

Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 
глатке оплате. 
Арматура се посебно 
обрачунава. 

 
 
 
 
 

м3 
 

8 Набавка материјала, 
транспорт и 
бетонирање пода 
објекта дебљине 10 цм 
са бетоном С25/30 (MB 
30). Укупну подну плочу 
поделити 
дилатационим фугама 
на сегменте величине 
цца 32м2 у просторија-
ма које прелазе 
поменуту површину. 
Укупно бетонирање 
одрадити у минимум 
две етапе. Свако 
суседно поље се 
бетонира наредног 
дана.                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

 
м2 

 
 

  

 

9 Бетонирање терасе са 
армираним бетоном 
MB 20 дебљине 10 цм. 
Бетон прописно 
уградити и неговати. 
Ценом обухватити и 
монтажу-демонтажу 
глатке оплате. 
Арматура се посебно 
обрачунава                                                  

 
 
 

 
 
 

 
м2 

  

 

10 Бетонирање главног 
улаза у објекат са 
израдом рампе за 
инвалиде, све према 
пројекту. Бетон MB 20 
прописно уградити и 
неговати.                                                                 

 
 

 
 
 

м3 
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11 Бетонирање тротоара 
око објекта  ширине 
100,0 а дебљине 8,0 
цм. Направити благи 
пад ради одвођења 
атмосферских падави-
на. Бетон MB 20 
прописно уградити и 
неговати.  

 
 
 

 
 

м2 

  

 

12 Набавка, исправљање, 
сечење, савијање и 
монтажа арматуре, све 
према статичком 
прорачуну.                                                                 

 
кг 
 
 
 
 
 
 
 

   

13 Набавка, сечење И 
монтажа мрежасте 
арматуре Q188 , све 
према статичком 
прорачуну. 

 
 
 
 

кг 
 
 
 
 

   

 

 
 
 

04 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

Остали 
трошков
и 
(царина, 
трошков
и 
транспо
рта и 
др.) без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Зидање свих спољних 
и носећих зидова са 
Yтонг термобло-
ковима ТZB 25, 
димензија 60x25x20 
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цм. Зидање се врши 
Yтонг белим танко-
слојним малтером, 
све према уптству 
произвођача. Начин 
зидања и веза са 
носећом 
конструкцијом према 
препоруци и упутству 
производјача YТОНГ-
а. 
Цену дати са свим 
потребним матери-
јалима, скелом, 
радном снагом и 
транспортом.  

 
 
 
 

м3 
 

2 Зидање преградних 
зидова са Yтонг 
зидним плочама ZP 
12, димензија 
60x12x20 цм. Зидање 
се врши Yтонг белим 
танкослојним малте-
ром, све према 
уптству произвођача. 
Начин зидања и веза 
са носећом конструк-
цијом према препо-
руци и упутству 
произвођача YТОНГ-
а. 
Цену дати са свим 
потребним материја-
лима, скелом, радном 
снагом и транспортом.  

м2 
 

   

 

3 Малтерисање 
унутрашњих зидова 
кречним малтером у 
два слоја са речним 
песком. 
Пре малтерисања 
бетонске површине 
попрскати цементном 
млеком. Пре малтери-
сања око отвора и на 
преломима поставити 
алуминијске угаоне 
лајсне.  
Отвори величине до 

 
 
 
м2 
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3м2 се не одбијају од 
укупне површине, а 
отвори без уложине се 
одбијају у целости. 
Цену дати са свим 
потребним 
материјалима, радном 
снагом и транспортом.  

 
 
 

05 ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Набавка 
материјала, 
транспорт и израда 
спуштеног 
плафона од 
ватроотпорног 
гипса дебљине 
12.5 мм преко 
двослојне 
алуминијумске 
подконструкције. 
Двоструку под-
конструкцију од CD 
профила качити за 
челичну носећу 
конструкцију од 
HOP профила.  
Спојеви плоча се 
испуњавају, банда-
жирају траком и 
глетују помоћу 
масе за испуну 
спојева. По ободу 
уградити угаоне 
опшавне лајсне од 
гипса. 
                                                                

 
 
 
м2 
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06 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Набавка И уград-
ња улазног алуми-
нијумског портала 
са двокрилним 
вратима, отвара-
јућим надсветлом. 
Портал је 
застакљен термо-
пан стаклом деб-
љине 4+16+4мм 
пуњен аргоном. 
По ободу обавез-
на бртвила прили-
ком уградње и 
покривне лајсне 
са обе стране. 
Димензија    
200x280 цм.                           

ком  
  

 

 

2 Набавка И 
уградња улазног 
алуминијумског 
портала са 
двокрилним вра-
тима. 
Портал је 
застакљен термо-
пан стаклом 
дебљине 
4+16+4мм пуњен 
аргоном. 
По ободу обавез-
на бртвила прили-
ком уградње и 
покривне лајсне 
са обе стране. 
Димензија    
180x210 цм                         ком  
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3 Набавка и 
уградња улазних 
алуминијумских 
портала са четири 
фиксна и два 
отварајућа крила. 
Прозори су 
застак-љени 
термопан стаклом 
дебљине 
4+16+4мм пуњен 
аргоном. 
По ободу обавез-
на бртвила прили-
ком уградње и 
покривне лајсне 
са обе стране. 
Димензија     
225x280      цм                     

ком 
  

 

 

4 Набавка и 
уградња улазних 
алуминијумских 
портала са четири 
фиксна и два 
отварајућа крила. 
Прозори су 
застак-љени 
термопан стаклом 
дебљине 
4+16+4мм пуњен 
аргоном. 
По ободу обавез-
на бртвила прили-
ком уградње и 
покривне лајсне 
са обе стране. 
Димензија      
180x280      цм                    ком  

 

 

5 Набавка И 
уградња унутраш-
њих двокрилних 
алуминијумских 
врата. Приликом 
уградње обавезна 
бртвила, гумени 
дихтунзи И 
покривне лајсне 
по целом обиму. 
Димензија        

 
 

ком 
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180x205  цм                         

6 Набавка И 
уградња једно-
крилних унутраш-
њих врата од 
медијапана.  
Приликом 
уградње обавезна 
бртвила, гумени 
дихтунзи И 
покривне лајсне 
по целом обиму.  
Димензија       
81х205  цм                         
              

 
ком 

 
 
 
 

  

 

7 Набавка И 
уградња једно-
крилних унутраш-
њих врата од 
медијапана.  
Приликом 
уградње обавезна 
бртвила, гумени 
дихтунзи И 
покривне лајсне 
по целом обиму.  
Димензија        
101x205  цм                                            

ком   

 

8 Набавка И 
уградња алуми-
јумских једнокрил-
них прозора из 
типског производ-
ног програма. 
Прозори су са 
отварајућим 
крилом у свему 
према шеми 
столарије. 
Прозори су 
застакљени 
термопан стаклом 
дебљине 
4+12+4мм пуњени 
аргоном. 
Прозори су 
опремљени свим 
потребним 
оковом. Око 

 
ком 
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прозора су 
обавезна бртвила 
приликом 
уградње, 
покривне лајсне и 
припада-јућа 
прозорска 
клупица са 
унутрашње 
стране. 
Димензија       
61x141  цм                          
ком 

9 Набавка И 
уградња алуми-
јумских једнокрил-
них прозора из 
типског производ-
ног програма. 
Прозори су са 
отварајућим 
крилом у свему 
према шеми 
столарије. 
Прозори су 
застакљени 
термопан стаклом 
дебљине 
4+12+4мм пуњени 
аргоном. 
Прозори су 
опремљени свим 
потребним 
оковом. Око 
прозора су 
обавезна бртвила 
приликом 
уградње, 
покривне лајсне и 
припада-јућа 
прозорска 
клупица са 
унутрашње 
стране. 
Димензија        
181x141    цм                        

ком   
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07 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

1 Набавка 
материјала и 
израда 
хоризонталне 
хидроизолације 
пода и зидова 
објекта. Користити 
“Кондор S-3” са 
преклапањем 
састава.   

 
 
м2 

 
 

  

 

 
 

08 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Набавка материјала, 
радионичка израда, 
транспорт и 
уградња челичне 
кровне конструкције 
од кутијастих HOP 
профила према 
пројекту и статичком 
прорачуну са 
потребним 
помоћним и везним 
елементима. 
Монтирани су 
заваривањем за 
анкер плоче у 
бетонској 
конструкцији. 
Челични елементи 

 
 
 
 
 
кг 
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су заштићени дво-
слојном антикоро-
зионим премазом 
(радионички) и још 
једим финалним 
премазом после 
монтаже са свим 
потребним 
предрадњама.  

2 Набавка материјала, 
радионичка израда, 
транспорт и 
уградња челичне 
конструк-ције 
надстрешнице од 
кутијастих HOP 
профила према 
пројекту и статичком 
прорачуну са 
потребним 
помоћним и везним 
елементима. 
Монтирани су 
заваривањем за 
анкер плоче у 
бетонској конструк-
цији. Челични 
елементи су 
заштићени двослој-
ном антикорозионим 
премазом 
(радионички) и још 
једим финалним 
премазом после 
монтаже са свим 
потребним 
предрадњама.  

 
 
кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 Израда и уградња 
анкер плоча. 

 
кг 

 

 

 

 

4 Набавка, израда и 
постављање 
спрегова. Спрегове 
израдити од GA 
240/360 Ø14 по 
пројекту, детаљима 
и упутству пројек-
танта. Спојеве и 
варове идеално 

 
кг 
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израдити, очистити 
и обрусити. Пре 
уградње челик 
очистити од корозије 
и прашине, нанети 
импрегнацију и 
основну боју, по 
извршеној монтажи 
поправити је. У цену 
улазе и анкери, 
завртњи, подлошке, 
скела, као и 
атестирање 
конструкције и 
варова. 

 
 
 

 

 
 

09 ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

  

1 Постављење 
дрвених рожњача 
преко челичне 
кровне констукције. 
Обрачун вршити по 
м2 косе пројекције. 
                                                                                                                             

 
м2 

 
 

  

 

2 „Задaшчавање” 
крова са OSB 
плочама д=15 мм. 
Обрачун вршити по 
м2 косе површине. 

 
 

 
м2 

   

 

3 Набавка и 
постављање 
паропропусне 
водонепропусне 
фолије испод 
кровног покривача. 
Обрачун вршити по 
м2 косе површине 

м2 
 

  

 

4 Летвисање крова у 
правцу рога и 

м2 
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попречно на рог и 
задашчавање крова. 
Обрачун вршити по 
м2 косе пројекције. 

5 „Задaшчавање” 
крова са OSB 
плочама д=15 мм. 
Обрачун вршити по 
м2 косе површине. 

 
 
м2 
 

   

 

 
 
 
 

10 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

  

1 Набавка И 
постављање кровне 
битуменске шиндре 
одговарајућег 
квалитета по избору 
инвеститора „или 
одговарајуће типу 
Tegola canades 
Prestigestandard“). 
Шиндру причврстити 
за подлогу, која се 
обрачунава 
посебно, нерђајућим 
ексерима са 
широком главом. 
Теголу поставити по 
упутству 
произвођача и 
пројектанта. У цену 
улазе и покривање 
увала и слемена.  

 
 

 
 
 
 
 

м2 
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11 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Поплочавање 
подова 
неклизајућим 
керамичким 
плочицама прве  
класе са 
лепљењем у 
цементном 
малтеру. У цену 
урачунати набавку, 
транспорт, 
постављање И 
потребно 
фуговање, као И 
израду холкера 
висине 10.0цм дуж 
зидова који су 
моловани или 
израђени од гипса, 
уз уградњу 
потребних лајнси.                                                 

 
 
м2 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

2 Поплочавање 
главног улаза са 
рампом за 
инвалиде са 
неклизајућим 
керамичким 
плочицама прве  
класе са 
лепљењем у 
цементном 
малтеру. У цену 
урачунати набавку, 
транспорт, 
постављање И 
потребно 
фуговање И 
уградњу потребних 
лајнси.  

 
 
м2 
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3 Поплочавање 
терасе са 
неклизајућим 
керамичким 
плочицама прве  
класе са 
лепљењем у 
цементном 
малтеру. У цену 
урачунати набавку, 
транспорт, 
постављање и 
потребно фуго-
вање и уградњу 
потребних лајнси.  

 
 
 
 
м2 
 

 
 

  

 

4 Облагање зидова, 
глазираним 
керамичким 
плочицама, 
полагање 
лепљењем у 
лепило, фуга на 
фугу.  
У цену урачунати 
набавку, 
транспорт, постав-
љање и потребно 
фуговање. 

м2 
 
 
 
 
   

 

 
 

12 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

1 
 
 

Постављање два 
слоја PE фолије 
на под у испод И 
изнад стиродура.  

 
м2 

 
 

   

2 
 

Израда 
термоизолације 
подова приземља 
од стиродура 
дебљине 10 цм. 

 
 
м2 
 

   

 

3 Израда м2    
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термоизолације 
плафона  од 
камене вуне  
дебљине 20 цм 
између два слоја 
PE фолије.                                                                 

 
 
 

 

 
 
 
 

13 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Набавка 
материјала, 
глетовање зидних 
малтерисаних 
површина у два 
слоја и моловање 
дисперзивним 
бојама такође у 
два слоја са свим 
потребним 
предрадњама. Тон 
по избору 
инвеститора. 

Ценом обухватити 
и монтажу-
демонтажу 
потребне скеле.  

Површине отвора 
до 3 м2 се не 
одбијају од укупне 
површине, а 
површине отвора 
без уложина 
одбити у целости 
без обзира на 
величину.                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

  

 

2 Набавка 
материјала, 
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глетовање 
плафонских 
површина од 
гипса и моловање 
дисперзивним 
бојама у два слоја 
са свим 
потребним 
предрадњама.  
Тон по избору 
инвеститора. 
Ценом обухватити 
и монтажу-
демонтажу 
потребне скеле.  
Површине отвора 
до 3 м2 се не 
одбијају од укупне 
површине, а 
површине отвора 
без уложина 
одбити у целости 
без обзира на 
величину. 

 
м2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

14 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Израда 
термоизолације 
фасаде 
постављањем 
термоизолационих 
плоча од стиропора 
(EPS) д=10цм 
густине 17-25кг/м3. 
Поставља се у 
систему контактне 
фасаде “Демит”, 
лепљењем и 
анкерисањем на 
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зидове са одгова-
рајућим типлама. 
Плоче обрадити 
танкослојним 
малтером у два 
слоја од којих у 
први слој утиснути 
арматурну мрежицу 
и са постављањем 
свих ојачања, 
заштитних ивичних 
профила као и 
почетног профила. 
Све ивице на 
фасади морају да 
буду оштре, косе 
или заобљене.  
Дебљина 
стиропора на 
прозорским 
уложинама је 3цм. 
Комплетно 
изведено, све 
према правилима 
струке и детаљима 
произвођача. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка 
материјала и рад.                                                    

 
 
м2 
 
 

 

2 Набавка и 
наношење 
зарибаног 
декоративног 
малтера (бавалита) 
у боји. Боја по 
интензитету и 
нијансама треба да 
је слична следећим 
бојама по “RAL-
овој“ тон карти као 
и да је заступљена 
у следећим 
процентима:  

 RAL 5024 – 
33,33 % 

 RAL 1018 – 
16,67 % 

 RAL 6019 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м2 
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16,67 % 

 RAL 1014 – 
16,67 % 

 RAL 3014 – 
16,67 % 

Декоративни 
малтер треба да је 
одговарајућег 
квалитета „или 
одговарајуће 
Цереситовим 
декоративним 
малтерима“. 
Декоративни 
малтер треба да је 
“компатибилан” са 
лепком за стиропор 
(„или одговарајући  
МАСТЕРФИX 
произвођача 
МАСТЕРПЛАСТ 
YУ”), на који ће се 
наносити. 
Декоративни 
малтер мора да је 
паропропустан, да 
је не запаљив, 
отпоран на 
атмосферске 
утицаје, а посебно 
на УВ зрачења као 
и на алге и буђ. 
Комплетно 
изведено, све 
према правилима 
струке, детаљима и 
упутству 
произвођача. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка 
материјала и рад. 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 Набавка 
материјала и 
израда сокле на 
фасади од вештач-
ког камена 
(кулира), боја по 
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избору инвес-
титора. Подлогу 
испрскати 
цементним млеком 
те нанети грунт од 
цемента и 
просејаног шљунка 
размера 1:3. Смесу 
за вештачки камен 
радити од цемента 
и дробљеног 
камена уз додатак 
боје. Финална 
обрада по упутству 
инвеститора. Пре 
наношења слоја 
вештачког камена 
израдити пробне 
узорке што улази у 
цену. 
                                                                 

 
 

м2 
 
 
 

 
 

15 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

  

1 Набавка и 
постављање 
храстовог паркета 
укивањем у 
подлогу. Поставити 
паркет I класе, 
дебљине 22 мм, у 
слогу по избору 
пројектанта, а 
преко претходно 
очишћене подлоге. 
Све додирне 
спојнице дашчица 
морају бити 
затворене. 
Закивати сваку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м2 
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другу дашчицу за 
подлогу, а поред 
зида сваку. Између 
паркета и зида 
оставити 
дилатационе 
разделнице. Поред 
зидова поставити 
храстове лајсне I 
класе и на сваких 
80 цм причврстити 
их за зид. 
Сучељавања 
геровати. 
  

2 Набавка И 
постављање ПВЦ 
пода у  тракама, 
дебљине 2 мм, који 
задовољава све 
стандард када је у 
питању овај тип 
објеката. Изведена 
подлога мора бити 
чврста, фино 
пердашена и сува. 
Подлогу очистити 
од прашине, нанети 
масу за изравнање 
и фино је обрусити. 
Подлогу залепити 
са одговарајућим 
лепком. Поред 
зидова поставити 
лајсне. Боја 
подлогепо избору 
инвеститора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 
 
 
 

  

 

 
 

16 ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
  
Поз. Опис позиције Јединица 

мере 
Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

 

1 Израда  и     
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постављање 
висећих олука, 
полукружног 
пресека од 
поцинкованог 
лима, комплетно 
са израдом и 
монтирањем кука, 
уз потребну 
рандну скелу. 

Олуци су 
монтирани за 
рожњаче 
држачима од 
челичних трака 
дим 40/3мм. 
Држачи су 
заштићени 
двослојним 
антикорозионим 
премазом и 
финално су 
фарбани емајл 
лаком са свим 
потребним 
предрадњама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м 

2 Израда и монтажа 
олучних 
вертикала кружног 
пресека, пречника 
12 цм од 
поцинкованог 
лима са израдом 
и монтажом 
држача. 

Олуци су 
фиксирани за зид 
обујмицама од 
челичних трака 
дим 40/3мм. 
Обујмице су 
заштићене 
двослојним 
антикорозионим 
премазом и 
финално су 
фарбане емајл 
лаком у два слоја 

 
м 
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са свим 
потребним 
предрадњама. 

 
 
 
 

17 ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Поз. Опис позиције Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

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

Цена са 
ПДВ-ом 

  

1 Израда пројеката: 
 
-главни 
грађевински 
пројекат (4 
примерка) 
-главни пројекат 
водовода и 
канализације (4 
примерка) 
-главни електро 
пројекат (4 
примерка) 
-главни машински 
пројекат (4 
примерка) 
-пројекат 
енергетске 
ефикасности (4 
примерка) 
-пројекат 
противпожарне 
заштите (4 
примерка) 
-геомеханички 
елаборат (4 
примерка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
комплет 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по јединици 

мере; 
 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 колико износи укупна цена са ПДВ-ом по јединици 
мере  

 
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

 
Закључен између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач радова), 
 
 
За потребе набавке радова који су предмет овог уговора 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 36, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012) на основу 
позива за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда за набавку радова- Набавка радова на санацији и 
доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице, спровео 
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преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број 
04/14/ППБОПЗПП; 
 -да је извођач радова дана _________________ године доставио понуду 
број _________________ од _______________, а која је заведена под 
деловодним бројем наручиоца ___________  и измењену понуду број 
___________________ од __________________, 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 који 
су предмет уговора. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка радова– Набавка радова на санацији и 
доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице, која је 
саставни део његове понуде. 
 Извођач радова обавезује се да изради и наручиоцу преда следећу 
документацију: 
-главни грађевински пројекат (4 примерка) 
-главни пројекат водовода и канализације (4 примерка) 
-главни електро пројекат (4 примерка) 
-главни машински пројекат (4 примерка) 
-пројекат енергетске ефикасности (4 примерка) 
-пројекат противпожарне заштите (4 примерка) 
-геомеханички елаборат (4 примерка) 
 

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 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 радова плати уговорену цену 
радова на следећи начин:  аванс у износу од: 60% од уговорене цене радова у  
року од 10 дана од дана  закључења уговора, а преостали износ у року од 45 
дана од дана пријема месечних (привремених) и окончане ситуације сачињених 
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на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 
понуде Извођача бр. ____________ од ___________ Године и потписаним од 
стране стручног надзора. 
 Окончана ситуација не може да гласи на износ мањи од 10%  укупне 
вредности уговорених 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 ______________   радних дана рачунајући од дана увођења 
у посао. 

За увођење извођача радова у посао, неопходна је писана сагласност 
Наручиоца. 

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински 
дневник, а   сматраће се да је увођење радова омогућено уколико су се стекли 
следећи услови: 

- да је Наручилац предао извођачу радова техничку документацију и 
Решење Градске Управе по  коме се одобрава  извођење радова; 

- да је Наручилац обезбедио извођачу радова несметан прилаз 
градилишту; 

- да је Наручилац извршио пријаву радова надлежном органу и 
надлежном грађевинском инспектору осам дана пре почетка извођења 
радова; 

- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем 
радова; 

- да је извођачу радова именовао одговорног извођача радова; 
- да је извођач радова доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања и меницу као гаранцију за добро извршење 
посла. 

Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, РЈ „Дом за негу“, 27. Марта број 36, Суботица. 

Продужење рока извођења радова могуће је искључиво уз сагласност обе 
стране, у случају наступања више силе или других објективних узрока који 
онемогућавају да се посао обави у уговореном року, а који наручиоцу и 
извођачу радова нису били познати нити су их могли предвидети. 
 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. 
 

            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 
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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 тренутку закључења уговора наручиоцу 
достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
 Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини 
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса, 
 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који 
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 

Члан 11. 
 

 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.  
 Извођач радова 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, 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 извођач радова наводи у меничном 
овлашћењу – писму. 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 04/14/ППБОПЗПП 

 98/104 

  

 

 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 
извођач радова 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 12. 
 

 Извођач радова 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 извођач радова 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 13. 
 

 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 14. 
 
 Примопредаја изведених радова ће се извршити уз учешће по једног 
представника обе уговорне стране и уз учешће лица одређеног за надзор. 
 Извођач радова у обавези је да наручиоцу достави приликом 
примопредаје: техничке листове за материјал оверене од стране понуђача, 
оверене гарантне листове (са условима гаранције), упутства и важеће атесте 
односно декларације о квалитету материјала као и сву осталу пратећу техничку 
документацију. 
 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. 
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Члан 15. 
 

 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 16. 
 

 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 17. 
 
 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, Узансе о грађењу, као и 
других прописа којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 18. 
 

            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 19. 
 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 20. 
 

 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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X  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. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку  без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 04/14/ППБОПЗПП 

 101/104 

  

 

XI  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 отвореном поступку јавне набавке добара- Набавка радова на санацији и 
доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице, јавна 
набавка број : 04/14/ППБОПЗПП 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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XII  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 добара- Набавка 
радова на санацији и доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра 
из Суботице, јавна набавка број : 04/14/ППБОПЗПП, 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. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕЊУ УГОВОРЕНИХ 
ОБАВЕЗА 

 
 
 
04/14/ППБОПЗПП -   Набавка радова на санацији и доградњи објекта РЈ „Дом за 
негу“ Геонтолошког центра из Суботице                                                                                         

 
 
                          ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 
  (Попуњава и оверава Инвеститор, односно Наручилац) 
 
  ИНВЕСТИТОР (назив и адреса) 
 
  ____________________ 
  ____________________ 
 
  У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавакама, достављамо вам 
 
                                                                ПОТВРДУ 
                                        О ИЗВРШЕЊУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА 
 
  којом се потврђује да је ______________________ из _________________ са 
                                                         НАЗИВ                                МЕСТО 
   нама закључио уговор о извођењу радова ___________________________________, 
у износу 
                                                                            НАЗИВ РАДОВА 
 
    од_______________________у 2011. години 
    од_______________________у 2012. години 
    од_______________________у 2013. години 
  
  након поступка јавних набавки и своје уговорене обавезе извршио у потпуности као 
што је уговорено и предвиђено у условима јавне набавке, те га препоручујемо као 
поузданог пословног партнера. 
 
  Ова потврда се издаје на захтев  _____________________________  ради учешћа у    
                                                              НАЗИВ ВАШЕ ФИРМЕ 
 
 
  поступку јавне набавке радова на санацији и доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ 
Геонтолошког центра из Суботице и у друге сврхе се не може користити. 
 
   
 
    У _______________________ дана ___________ 
                           МЕСТО                              ДАТУМ 
  
 
                                                                                                   ИНВЕСТИТОР 
 
                                                                                           _____________________ 
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XIV  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 

 
Потврђујем да је понуђач _________________________________ (назив 
понуђача) дана ________________ у термину од ________ часова извршио 
обилазак објекта РЈ „Дом за негу“ на адреси 27.марта број 36, у Суботици, у 
циљу сагледавања постојећег стања и услова за извођење радова на санацији 
и доградњи објекта РЈ „Дом за негу“ Геонтолошког центра из Суботице, јавна 
набавка број : 04/14/ППБОПЗПП. 
 
 
 
 
 

 

Место и датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Обилазак локације је ОБАВЕЗАН услов за учествовање у поступку.Потврду о 
извршеном обиласку локације потписује и оверава овлашћено лице наручиоца, а 
понуђач је ОБАВЕЗАН да потврду о обиласку локације приложи уз своју понуду). 

 

 


