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На основу чл. 35. ст. 1. тач. 1) 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 01/14/ППБОПП донете дана 
24.06.2014. године под бројем 464/04/ЈН и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 465/04/ЈН од 24.06.2014. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда 

за јавну набавку - Постављање термоизолационог материјала у објекту 
Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица „Дом Дудова шума“ 

ЈН бр. 01/14/ППСОПП 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 6 

 
 
 
 

III 
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квалитета, рок извршења, место извршења или 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

7 

 
 

IV 
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попуни 

         42 
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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 са 
објављивањем позива за подношење понуда, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за 
подношење понуда је члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама.Набавка се покреће у преговарачком поступку са објављивањем 
позива за подношење понуда из разлога што је наручилац у претходно 
спроведеном отвореном поступку број 02/14/ОП добио све неприхватљиве 
понуде. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 01/14/ППСОПП су радови – Постављање 
термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, 
радна јединица „Дом Дудова шума“. 
 

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: ,,Понуда за јавну набавку радова – 
Постављање термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког 
центра из Суботице, радна јединица „Дом Дудова шума“, ЈН бр. 
01/14/ППСОПП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда упућен је потенцијалним понуђачима дана 
26.06.2014. године. Последњи дан рока, односно датум и сат  за подношење 
понуда је 08.07.2014. године до 10,00 часова.Понуда која је приспела након 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку са објављивањем 

позива за подношење понуда, бр. набавке 01/14/ППСОПП 

 4/62 

  

 

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 10,00 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. 
Понуђачи нису обавезни да доставе комплетну документацију, већ само да 
своје понуде дате у отвореном поступку 02/14/ОП учине исправним, и то на 
следећи начин: 
Понуђач „YUMOL“ д.о.о., Грабовачка 10, Суботица, чија је понуда одбијена као 
неисправна јер је понуђена цена у понуди била већа од процењене вредности 
набавке број 02/14/ОП, треба да у понуди коју даје у преговарачком поступку са 
објављивањем позива за подношење понуда своју понуду учини исправном, 
односно да отклони разлоге који су његову понуду учинили 
неисправном.Понуђач је дужан да наручиоцу достави следећа документа у 
којима ће своју понуду учинити исправном у односу на разлог неисправности: 
-Образац понуде 
-Техничке  спецификације 
-Образац структуре цене  
-Модел уговора  
Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене 
у отвореном поступку 02/14/ОП. 
Понуђач ГП „ЦЕНЗАР“ д.о.о., Првомајска 22/3, Суботица, чија је понуда 
одбијена као неисправна јер је понуђена цена у понуди била већа од 
процењене вредности набавке број 02/14/ОП, затим из разлога што понуђач 
није доставио оргинал обавезујућа писма о намерама банке за издавање 
банкарских гаранција за добро извршење посла  и за отклањање недостатака у 
гарантном року, као и уговоре о раду за 10 ангажованих радника грађевинске 
струке (као доказ о испуњавању услова који се односе на кадровски капацитет), 
треба да у понуди коју даје у преговарачком поступку са објављивањем позива 
за подношење понуда своју понуду учини исправном, односно да отклони 
разлоге који су његову понуду учинили неисправном.Понуђач је дужан да 
наручиоцу достави следећа документа у којима ће своју понуду учинити 
исправном у односу на разлог неисправности: 
-Образац понуде 
-Техничке  спецификације 
-Образац структуре цене  
-Модел уговора  
-Оргинал обавезујућа писма о намерама банке за издавање банкарских 
гаранција, које морају бити неопозиве,безусловне и плативе на први позив, у 
корист Наручиоца и то: 
 a) Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и  
са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
 б) Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од 
вредности уговора и са роком важности који је 5 дана дужи од уговореног 
гарантног рока Понуђача.  
-Уговоре о раду за 10 ангажованих радника грађевинске струке и то за следеће 
раднике:Бошњак Лајчо, Шари Атила, Ердељи Винце, Муминовић Сафет, Вираг 
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Петер, Молнар Ласло, Кеченовић Ласло, Моравчић Бранко, Прћић Љубомир, 
Мезел Иван 
Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене 
у отвореном поступку 02/14/ОП. 
 
6.Време и место отварања понуда 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 08.07.2014. године  у 10,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица.Уколико је то нерадни дан, отварање понуда обавиће се првог 
наредног радног дана у 10,30 часова. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
 
7.Време и место преговарања 
 
Поступак преговарања одржаће се 08.07.2014. 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. 01/14/ППСОПП су радови – Постављање 
термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, 
радна јединица „Дом Дудова шума“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45320000 Изолациони радови 
 
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. 

 
 
 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА: 
 
 
Квалитет радова мора одговарати техничком опису и описима из предмера и 
предрачуна радова, одговарајућим техничким прописима, ЈУС (СРПС) 
стандардима и нормама у грађевинарству.  
 

Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани 
одговарајућим техничким прописима техничким описом и описима из предмера 
и предрачуна радова (атести, прописана мерења и лабораторијска испитивања, 
пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају кад то прописи захтевају) 
обавеза су извођача и не плаћају се посебно. 
 

У свим ставкама ценом је обухваћен или само рад (Инвеститор поседује један 
део материјала) или рад са материјалом, радна снага, алат, све потребне 
покретне и непокретне скеле, трошкови транспорта, друштвени доприноси као и 
све друге издатке по важећим прописима за структуру цена. Ценом су такође 
обухваћени сви потребни припремни и завршни радови који обезбеђују 
квалитетан и у целини завршен посао, све технолошке и заштитне мере за 
извођење радова на ниским температурама, све мере заштите изведених 
радова од кише, мраза, сунца и ветра, трошкови осигурања градилишта. 
 

Извођач је дужан да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим 
прописима, као и пројекат скеле, што је урачунато у цену и неће се посебно 
плаћати. 
 

Извођач је дужан да за све матеијале које набавља и уграђује поседује 
одговарајуће атесте. 
 

У случају несагласности између појединих делова предмера и предрачуна 
радова или техничког описа, извођач је дужан затражити упутство од надзорног 
органа. Погрешно изведен рад неће се признати. 
 
Избођач је дужан да након завршетка радова наручиоцу преда два примерка 
пројекта изведеног стања. 
 

Након завршетка радова потребно је све вратити у првобитно стање и 
отклонити евентуално насталу штету или оштећења објекта настала у току 
извођења радова. 
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01 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

 

Редни 
број 

Опис радова Јединица 
мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупно 

 Све израђене 
површине морају бити 
потпуно равне, верти-
калне, где је потребно 
хоризонталне, косе 
или обле. Профили и 
углови морају бити са 
оштрим ивицама 
израђени тачно према 
предвиђеном облику. 

  

 

 

 У цени свих ставки је и 
СКЕЛА и неће се 
посебно плаћати. 

  

 

 

001 Стругање делова 
фасаде на којима се 
љушти завршна 
обрада.  

 
 

    
м2 

 
 

  210,01   

002 Набавка и наношење 
основног премаза 
(подлоге) на фасаду 
пре постављања 
термоизолационих 
плоча стиропора, 
симпролита или 
камене вуне у циљу 
одпрашивања и 
чишћења површине 
фасаде. Основни 
премаз треба да је 
непигментирана воде-
на дисперзија поли-
мерних везива која 
преставља везивни 
мост између подлоге и 
премаза, уједначава 
моћ упијања подлоге, 
везује честице праши-
не које се не могу 
уклонити чишћењам, 
омогућава боље при-
јањање и учвршћује 
подлогу. 
Позицијом је обух-
ваћена набавка мате-
ријала и рад.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.176,67   
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003 Израда 
термоизолације 
фасаде постављањем 
термоизолационих 
плоча од стиропора 
(ЕПС) д=10цм густине 
17-25кг/м². Поставља 
се у систему контактне 
фасаде “Демит”, леп-
љењем и анкери-
сањем на зидове са 
одговарајућим типла-
ма. Плоче обрадити 
танкослојним малте-
ром 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 уло-
жинама је 3цм. 
Комплетно изведено, 
све према правилима 
струке и детаљима 
произвођача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 

2.964,16   

004 Као ПП прекид, 
набавити и поставити 
противпожарне раз-
делнице према 
прописима и дета-
љима произвођача од 
симпролит плоча или 
плоча камене вуне 
д=10цм минималне 
густине 120-130кг/м3 
са коефицијентом 
пролаза топлоте од 
0.036W/мК, лепље-
њем и анкерисањем за 
зидове металним 
типлама. 
Противпожарне 
разделнице морају 
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бити од негоривог 
материјала класе А1.  
Хоризонталне 
противпожарне раз-
делнице минималне 
ширине 20 цм 
поставити на делу 
међуспратне конструк-
ције, а вертикалне 
противпожарне 
разделнице мини-
малне ширине 50 цм 
поставити на сваких 
20м.                                         
Комплетно изведено, 
све према правилима 
струке и детаљима 
произвођача. 
Позицијом је обух-
ваћена набавка мате-
ријала и рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212,51 

005 Набавка и наношење 
зарибаног декоратив-
ног малтера (бава-
лита) у боји. Боја по 
интензитету и нијан-
сама треба да 
одговара задатим 
нијансама и процен-
туалној заступље-
ности од стране 
Инвеститора „или 
одговарајуће по РАЛ-
овој тон карти у 
следећим процентима:  

 Рал 5024– 33,33 % 

 Рал 1018– 16,67 % 

 Рал 6019– 16,67 % 

 Рал 1014– 16,67 % 

 Рал 3014–16,67 %” 
Декоративни малтер 
треба да је одго-
варајућег квалитета 
“или одговарајуће 
Цересит-овим или 
Цоратренд-овим 
декоративним малте-
рима”. Декоративни 
малтер треба да је 
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компатибилан са 
лепком за стиропор 
“или одговарајући са 
МАСТЕРФИX” лепком 
за стиропор, произво-
ђача МАСТЕРПЛАСТ 
YУ д.о.о” на који ће се 
наносити. 
Декоративни малтер 
мора да је паропро-
пустан, 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. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.176,67 

006 Набавка материјала и 
израда сокле на 
фасади од вештачког 
камена (кулира), боја 
по 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108,85   

007 Поправка оштећених 
бетоских елемената на 
фасади специјалним 
репарационим 
малтерима или 
фасадним масама за 
изравнавање, а све по 
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упутству и препоруци 
произвођача.  
Позицијом је обух-
ваћена набавка мате-
ријала и рад. 

 
   
 
 

м2 

 
 
 
 
720,00 

008 Глетовање свих 
бетонских површина 
које нису обухваћене 
позицијом број 007 
фасадним лепком, 
лепком за плочице 
који је предвиђен за 
спољашњу употребу 
или другим одгова-
рајућим материјалима. 
На местима где не 
могу глетовањем да се 
“извуку” равне ивице 
потребно је предви-
дети угловнике. Мате-
ријали који се користе 
морају да буду отпор-
ни на атмосферске 
утицаје како не би 
дошло до одпадања 
делова фасаде.  
Комплетно изведено, 
све према правилима 
струке, детаљима и 
упутству произвођача. 
Позицијом је 
обухваћена набавка 
материјала и рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.350,22   

009 Фарбање фасадних 
бетонских површина 
бојама за бетон у два 
слоја. Боја по жељи 
инвеститора. Боја 
мора да је алкално 
постојана, отпорна на 
атмосферске утицаје, 
а поготово на УВ 
зрачења и да се 
хемијски добро везује 
за подлогу. Пре 
наношења боје 
потребно је комплетну 
бетонску површину 
која се боји премазати 
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основним премазом са 
дубоким дејством по 
препоруци 
произвођача боје. 
Позицијом је обух-
ваћена набавка 
материјала и рад. 

 
 
 

 
 
 

м2 

 
 
 

 
 
 
3.070,22 

010 Хидроизолација 
жардињера на тера-
сама течним мембра-
нама („или одгова-
рајућим материјалом 
типа Сикаластиц“),који 
мора да је отпоран на 
хемикалије, микро-
организме и корење, 
као и да има велику 
еластичност  и могућ-
ност премошћавања 
пукотина.Површина 
унутрашњих зидова 
жардињере на којима 
треба да се уради 
хидроизолација је 1,63 
м². Ценом обухватити 
вађење земље из 
жардињера и поновно 
враћање након изра-
ђене хидроизолације. 
Запремина жарди-
њере је 0,13 м3. 
Позицијом је обух-
ваћена набавка мате-
ријала и рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115,00   

011 Шмирглање и 
фарбање металних 
ограда тераса просеч-
не висине цца 1,0м. 
Металну површину је 
потребно добро очис-
тити од корозије и 
офарбати основном 
бојом у једном слоју и 
завршном бојом у два 
слоја. Боја по избору 
инвеститора. 
Позицијом је обух-
ваћена набавка мате-
ријала и рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190,55   
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012 Опшивање зидова 
поцинкованим лимом 
д=0.55мм развијене 
ширине 50 цм са 
предходним скидањем 
постојећих опшава. 
Позицијом је обух-
ваћена набавка мате-
ријала и рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 

м 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,30   

013 Демонтажа и поновна 
монтажа олучних 
вертикала након 
завршетка фасаде са 
набавком и заменом 
носача олучних верти-
кала. Носачи олучних 
вертикала треба да су 
довољне дужине како 
би након постављања 
олучних вертикала, 
између њих и завршне 
обраде фасаде остало 
мин. 2цм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228,93   

014 Демонтажа и поновна 
монтажа након 
завршетка фасаде 
спољашњих јединица 
клима уређаја са 
набавком нових 
носача тако да задњи 
део спољшње 
јединице клима уре-
ђаја буде мин. 2цм 
удаљен од завршног 
слоја фасаде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 14,00   

015 Демонтажа и поновна 
монтажа након 
завршетка фасаде 
спољашњег освет-
љења (фасадне лам-
пе). 

 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 

2,00   

016 Скидање постојећих и 
постављање нових 
прозорских банака од 
пластифицираног 
лима д=0,8мм у боји 
прозора са израдом 
окапнице. Развијена 

 
 
 
 
 
 
 349,52   
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ширина лима је 33цм.   
Позицијом је обух-
ваћена набавка мате-
ријала и рад. 
  

 
 
 
 

м 

017 Шмирглање и фар-
бање металних решет-
ки на фасадама. 
Металну површину је 
потребно добро 
очистити од корозије и 
офарбати основном 
бојом у једном слоју и 
завршном бојом у два 
слоја. Боја по избору 
инвеститора. 
Позицијом је обух-
ваћена набавка мате-
ријала и рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0,50   

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

 ПДВ  

 УКУПНО СА ПДВ-ом  

 
 
Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 01/14/ППСОПП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и у постојећу пројектну 
документацију сваког радног дана у термину од 10,30 до 12,30 часова, у 
просторијама Геронтолошког центра из Суботице, Алеја Маршала Тита 31, 
Суботица, контакт особа Пајић Зоран, организатор Службе „Услуга“ (контакт 
телефон 062 294 220). 
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. 
 
Понуђач је обавезан да за понуђени декоративни малтер (позиција 005 у 
техничким спецификацијама)  приложи уз конкурсну документацију атесте као 
доказ да је понудио добра одговарајућег квалитета. 
 
___________________________ 
  Место и датум                                                                          

ПОНУЂАЧ     
 

                     М.П.                       ______________________ 
                                                 Потпис 
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V   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) да има ангажовано лице уговором о раду или уговором о делу које 
поседује једну од следећих лиценци одговорног извођача: 
-410 одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње или 
-411 одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње или 
-412 одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње или 
-413 одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње или 
У уговору о делу посебно мора бити наведено да је лице 
ангажовано за потребе реализације јавне набавке радова број 
01/14/ППСОПП која се односи на Постављање термоизолационог 
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материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, радна 
јединица „Дом Дудова шума“. 
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 (2012, 2011 и 2010) имао 
позитиван биланс на крају године, односно да су му приходи били 
већи од расхода 

3) да је у претходне 3 (2013, 2012 и 2011) године имао реализоване 
грађевинске радове у износу од најмање 20.000.000,00 динара, а 
који су укључивали и радове на постављању термоизолације. 

4) да у претходних 12 месеци рачунајући од дана објављивања позива 
за подношење понуда није био у блокади, односно да му рачун није 
био блокиран 

5) да поседује или има у закупу скелу површине 3200м² 
6) да има минимално десет ангажованих  радника грађевинске струке 

уговором о раду.Ова лица мгу 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. 
 

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

 
 

1.4. 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.  
 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

 

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

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
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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 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

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

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
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1) фотокопије уговора о раду или уговора о делу да ангажованим лицем 
које поседује једну од наведених извођачких лиценци и то 410 или 411 
или 412 или 413, 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. 

2) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или 
извод из тог биланса стања, за претходне три обрачунске године 
(2010., 2011. и 2012. година).Достављени биланси морају бити у 
форми потврде о регистрацији од надлежне организације 
(АПР).Уместо биланса стања и успеха у претходне три обрачунске 
године (2010., 2011. и 2012. 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 чијем саставу тј. опису су се налазили и радови 
на постављању термоизолације, у износу од најмање 20.000.000,00 
динара, са износима, датумима и листама наручилаца, уз 
достављање фотокопија закључених уговора и окончаних 
ситуација.Дакле, спецификација изведених грађевинских радова мора 
обухватати и радове на постављању термоизолације. 

4) Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде 
рачуна 

5) Списак основних средстава понуађача или уговор о закупу скеле 
6) фотокопија уговора о раду, фотокопија радне кљижице и пријава на 

обавезно социјално осигурање за минимално десет радника 
грађевинске струке 

Понуђачи нису дужни  да доставе доказ из тачке 4) који се односи на 
испуњавање додатних услова, из разлога што су наведени подаци јавно 
доступни на интернет страници Народне Банке Србије.  

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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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) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И 
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

 
 
 
 
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 три 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 испоруке који је понуђен у претходно спроведеном отвореном 
поступку. 
Преговарачки поступак са објављивањем 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 три 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,  у року од 8 дана по протеку рока за подношење 
захтева за заштиту права, 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. 
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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 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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 – 
Постављање термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког 
центра из Суботице, радна јединица „Дом Дудова шума“, ЈН бр. 
01/14/ППСОПП - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 08.07.2014. године до 10,00 часова.  
 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.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
    
Понуда мора да садржи: 
 
- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова- 
попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
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 
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потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
,наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних 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 (страна 16-18 конкурсне 
документације) 
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-Оргинал обавезујућа писма о намерама банке за издавање банкарских 
гаранција за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року 
-Меница за озбиљност понуде 
-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. 
-атесте којима доказује да је понуђени декоративни малтер (позиција 005 у 
техничким спецификацијама) одговарајућег квалитета. 
 
Понуђачи нису обавезни да доставе комплетну документацију, већ само да 
своје понуде дате у отвореном поступку 02/14/ОП учине исправним, и то на 
следећи начин: 
Понуђач „YUMOL“ д.о.о., Грабовачка 10, Суботица, чија је понуда одбијена као 
неисправна јер је понуђена цена у понуди била већа од процењене вредности 
набавке број 02/14/ОП, треба да у понуди коју даје у преговарачком поступку са 
објављивањем позива за подношење понуда своју понуду учини исправном, 
односно да отклони разлоге који су његову понуду учинили 
неисправном.Понуђач је дужан да наручиоцу достави следећа документа у 
којима ће своју понуду учинити исправном у односу на разлог неисправности: 
-Образац понуде 
-Техничке  спецификације 
-Образац структуре цене  
-Модел уговора  
Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене 
у отвореном поступку 02/14/ОП. 
Понуђач ГП „ЦЕНЗАР“ д.о.о., Првомајска 22/3, Суботица, чија је понуда 
одбијена као неисправна јер је понуђена цена у понуди била већа од 
процењене вредности набавке број 02/14/ОП, затим из разлога што понуђач 
није доставио оргинал обавезујућа писма о намерама банке за издавање 
банкарских гаранција за добро извршење посла  и за отклањање недостатака у 
гарантном року, као и уговоре о раду за 10 ангажованих радника грађевинске 
струке (као доказ о испуњавању услова који се односе на кадровски капацитет), 
треба да у понуди коју даје у преговарачком поступку са објављивањем позива 
за подношење понуда своју понуду учини исправном, односно да отклони 
разлоге који су његову понуду учинили неисправном.Понуђач је дужан да 
наручиоцу достави следећа документа у којима ће своју понуду учинити 
исправном у односу на разлог неисправности: 
-Образац понуде 
-Техничке  спецификације 
-Образац структуре цене  
-Модел уговора  
-Оргинал обавезујућа писма о намерама банке за издавање банкарских 
гаранција, које морају бити неопозиве,безусловне и плативе на први позив, у 
корист Наручиоца и то: 
 a) Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и  
са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку са објављивањем 

позива за подношење понуда, бр. набавке 01/14/ППСОПП 

 25/62 

  

 

 б) Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од 
вредности уговора и са роком важности који је 5 дана дужи од уговореног 
гарантног рока Понуђача.  
-Уговоре о раду за 10 ангажованих радника грађевинске струке и то за следеће 
раднике:Бошњак Лајчо, Шари Атила, Ердељи Винце, Муминовић Сафет, Вираг 
Петер, Молнар Ласло, Кеченовић Ласло, Моравчић Бранко, Прћић Љубомир, 
Мезел Иван 
Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене 
у отвореном поступку 02/14/ОП. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Постављање термоизолационог 
материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица „Дом 
Дудова шума“, ЈН бр. 01/14/ППСОПП - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Постављање термоизолационог 
материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица „Дом 
Дудова шума“, ЈН бр. 01/14/ППСОПП - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Постављање термоизолационог 
материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица „Дом 
Дудова шума“, ЈН бр. 01/14/ППСОПП - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Постављање 
термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, 
радна јединица „Дом Дудова шума“, ЈН бр. 01/14/ППСОПП - 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. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку са објављивањем 

позива за подношење понуда, бр. набавке 01/14/ППСОПП 

 26/62 

  

 

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. 
 

7. 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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
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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. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова на следећи 
начин: 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. 
Збир свих месечних (привремених) ситуација не може бити већи од 90% укупне 
вредности уговорених радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок гаранције обезбеђује за радове који 
су предмет набавке, рачунајући од дана извршене примопредаје радова, у 
складу са важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да (обезбеди) произвођачку гаранцију. 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок за извођење радова који су предмет набавке не може бити краћи од 30 
дана нити дужи од 100 дана 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; 

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

- да је Понуђач именовао одговорног извођача радова; 
- да је Понуђач оверио и потписао главни пројекат; 
- да је Понуђач доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за квалитетно 

извршење уговорних обавеза. 
Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, Суботица. 
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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. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 100 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, трошкови транспотра, сав 
потребан алат и радна снага.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђачи су обавезни  да изврше обилазак локације на адреси РЈ „Дом Дудова 
шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица, пре достављања понуде за учешће у 
јавној набавци 01/14/ППСОПП, уз обавезно присуство овлашћеног лица 
Геронтолошког центра из Суботце.Заинтересовани понуђачи могу извршити 
обилазак локације као и увид у постојећу пројектну документацију сваког радног 
дана у термину од 10,30 до 12,30 часова,  уз претходну најаву овлашћеном 
лицу (контакт особа Пајић Зоран, организатор Службе „Услуга“ , 062 294 220). 
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. 
 

12. ИЗРАДА ГАНТОГРАМА РОКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: 
www.порескауправа.гов.рс.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд,  www.сепа.гов.рс.  и у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, 
Београд.Интернет адреса: www.мерз.гов.рс.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања, Немањина 
11. Интернет адреса: www.минрзс.гов.рс. 
 
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
IПонуђач је дужан да у понуди достави:  

 
1)Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која 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 100 дана од дана отварања понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима 
из конкурсне документације. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
 Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, као и копију 
картона депонованих потписа. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета 
јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, 
без ПДВ-a, као и копију картона депонованих потписа.Рок важења 
банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара односно недостатка који би могао да умањи могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 
Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа са 
подизвођачима, односно Група Понуђача је у обавези да уз понуду 
достави писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то: 

 Оргинал обавезујућа писма о намерама банке за издавање 
банкарских гаранција, које морају бити неопозиве,безусловне и плативе на 
први позив, у корист Наручиоца и то: 
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 a) Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и  
са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
 б) Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од 
вредности уговора и са роком важности који је 5 дана дужи од уговореног 
гарантног рока Понуђача.  
 
Напомена: Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да 
банкарску гаранцију за добро извршење посла и банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року, преда Наручиоцу у роковима 
предвиђеним у конкурсној документацији.  

 
15. 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 
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.  
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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 
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: „безусловна“ и „платива на први 
позив“, у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла, као и картон депонованих потписа. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 
за добро извршење посла мора да се продужи.Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако 
је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг).  

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

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

 
17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем 
електронске поште на e-mail slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
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. 
01/14/ППСОПП. 
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.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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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. 
 
18. 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.  
 
19. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА 
 
Понуђачи подносе писмену понуду која се записнички констатује у записнику о 
отварању понуда, након чега ће се, са свима присутнима, овлашћеним 
представницима понуђача (у три 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 испоруке који је понуђен у претходно спроведеном отвореном 
поступку. 
Преговарачки поступак са објављивањем 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 три 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 
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Записник сагласно Закону о јавним набавкама, а евентуалне измене 
првобитних понуда понуђача које су унете у наведени записник обавезују 
понуђаче. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди. 
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора 
предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку 
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране 
законског заступника понуђача. 
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављеној понуди.   
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. 
  
 
20. 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 
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 
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радова подели са сваким појединачно понуђеним роком извођења радова и 
помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 

 

 

21. 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.  
 
22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
23. 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. 
 
24. 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, факсом на број 024 556 030 
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Геронтолошки центар, 
Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица. 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.  
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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. 
 
23. 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- 
Постављање термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког центра из 
Суботице, радна јединица „Дом Дудова шума“, ЈН број 01/14/ППСОПП.  
 
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: Постављање термоизолационог материјала у 
објекту Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица „Дом Дудова шума“, 
ЈН број 01/14/ППСОПП 
 

 
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: у року од 45 дана од 
дана пријема месечних 
(привремених) и окончане 
ситуације сачињених на 
основу оверене грађе-
винске књиге изведених 
радова и јединичних цена 
из понуде Извођача бр. 
________ од __________ 
године и потписаним од 
стране стручног надзора. 
Збир свих месечних 
(привремених) ситуација не 
може бити већи од 90% 
укупне вредности угово-
рених радова. 
Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено 
да захтева аванс. 

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

Рок важења понуде износи 
_________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења радова 
Рок за извођење радова који су предмет 
набавке не може бити краћи од 30 дана нити 
дужи од 100 дана рачунајући од дана 
увођења извођача радова у посао. 

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

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

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

Радови који су предмет 
набавке извршиће се на 
објекту радне јединице 
„Дом Дудова шума“, Алеја 
Маршала Тита 31, 
Суботица. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    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 

 
 

Предмет ЈН Количина 
и јединица 

мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошкови 
(царина, 
трошкови 
транспорт

а и др.) 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6  7  

Стругање делова 
фасаде на 
којима се љушти 
завршна обрада.  

210,01 
м² 

     

Набавка и 
наношење 
основног према-
за (подлоге) на 
фасаду пре 
постављања 
термоизолацио-
них плоча стиро-
пора, симпроли-
та или камене 
вуне у циљу 
одпрашивања и 
чишћења повр-
шине фасаде. 
Основни премаз 
треба да је 
непигментирана 
водена диспер-
зија полимерних 
везива која пред-
ставља везивни 
мост између под-
логе и премаза, 
уједначава моћ 
упијања подлоге, 
везује честице 
прашине које се 
не могу уклонити 
чишћењем, 
омогућава боље 
пријањање и 
учвршћује 
подлогу. 

3.176,67 
м² 
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Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-
јала и рад.  

Израда 
термоизолације 
фасаде постав-
љањем термо-
изолационих 
плоча од стиро-
пора (ЕПС) 
д=10цм густине 
17-25кг/м². 
Поставља се у 
систему кон-
тактне фасаде 
“Демит”, леп-
љењем и анкери-
сањем на зидове 
са одговарајућим 
типлама. Плоче 
обрадити танко-
слојним малте-
ром у два слоја 
од којих у први 
слој утиснути 
арматурну 
мрежицу и са 
постављањем 
свих ојачања, 
заштитних ивич-
них профила као 
и почетног 
профила. Све 
ивице на фасади 
морају да буду 
оштре, косе или 
заобљене.  
Дебљина 
стиропора на 
прозорским уло-
жинама је 3цм. 
Комплетно 
изведено, све 
према правили-
ма струке и 
детаљима 
произвођача. 

2.964,16 
м² 
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Као ПП прекид, 
набавити и 
поставити 
противпожарне 
разделнице 
према пропи-
сима и детаљи-
ма произвођача 
од симпролит 
плоча или плоча 
камене вуне 
д=10цм мини-
малне густине 
120-130кг/м3 са 
коефицијентом 
пролаза топлоте 
од 0.036W/мК, 
лепљењем и 
анкерисањем за 
зидове металним 
типлама. 
Противпожарне 
разделнице 
морају бити од 
негоривог мате-
ријала класе А1.  
Хоризонталне 
противпожарне 
разделнице 
минималне 
ширине 20 цм 
поставити на 
делу међу-
спратне конст-
рукције, а верти-
калне против-
пожарне раздел-
нице минималне 
ширине 50 цм 
поставити на 
сваких 20м.                                         
Комплетно 
изведено, све 
према прави-
лима струке и 
детаљима произ-
вођача. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-

212,51 
м² 
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јала и рад. 

Набавка и 
наношење зари-
баног декоратив-
ног малтера 
(бавалита) у 
боји. Боја по 
интензитету и 
нијансама треба 
да одговара 
задатим 
нијансама и 
процентуалној 
заступљености 
од стране Инвес-
титора „или 
одговарајуће по 
РАЛ-овој тон 
карти у следећим 
процентима:  

 Рал 5024– 
33,33 % 

 Рал 1018– 
16,67 % 

 Рал 6019– 
16,67 % 

 Рал 1014– 
16,67 % 

 Рал 3014–
16,67 %” 

Декоративни 
малтер треба да 
је одго-варајућег 
квалитета “или 
одговарајуће 
Цересит-овим 
или Цоратренд-
овим декоратив-
ним малтерима”. 
Декоративни 
малтер треба да 
је компатибилан 
са лепком за 
стиропор “или 
одговарајући са 
МАСТЕ-РФИX” 
лепком за стиро-
пор, произвођача 

3.176,67 
м² 
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МАСТЕРПЛАСТ 
YУ д.о.о” на који 
ће се наносити. 
Декоративни 
малтер мора да 
је паропропус-
тан, да је не 
запаљив, отпо-
ран на атмос-
ферске утицаје, 
а посебно на УВ 
зрачења као и на 
алге и буђ. 
Комплетно 
изведено, све 
према прави-
лима струке, 
детаљима и 
упутству произ-
вођача. 

Набавка 
материјала и 
израда сокле на 
фасади од веш-
тачког камена 
(кулира), боја по 
избору инвес-
титора. Подлогу 
испрскати цемен-
тним млеком те 
нанети грунт од 
цемента и просе-
јаног шљунка 
размера 1:3. 
Смесу за 
вештачки камен 
радити од цемен-
та и дробљеног 
камена уз дода-
так боје. Финал-
на обрада по 
упутству инвес-
титора. Пре 
наношења слоја 
вештачког 
камена израдити 
пробне узорке 
што улази у цену.  

108,85 
м² 
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Поправка 
оштећених 
бетонских елеме-
ната на фасади 
специјалним 
репарационим 
малтерима или 
фасадним 
масама за израв-
навање, а све по 
упутству и 
препоруци произ-
вођача.  
Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-
јала и рад. 

720,00 
м² 

     

Глетовање свих 
бетонских 
површина које 
нису обухваћене 
позицијом број 
007 фасадним 
лепком, лепком 
за плочице који 
је предвиђен за 
спољашњу упот-
ребу или другим 
одговарајућим 
материјалима. 
На местима где 
не могу глето-
вањем да се 
“извуку” равне 
ивице потребно 
је предвидети 
угловнике. Мате-
ријали који се 
користе морају 
да буду отпорни 
на атмосферске 
утицаје како не 
би дошло до 
одпадања дело-
ва фасаде.  
Комплетно 
изведено, све 
према правили-
ма струке, дета-
љима и упутству 

2.350,22 
м² 
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произвођача. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-
јала и рад. 

Фарбање 
фасадних бетон-
ских површина 
бојама за бетон у 
два слоја. Боја 
по жељи инвес-
титора. Боја 
мора да је 
алкално постоја-
на, отпорна на 
атмосферске 
утицаје, а пого-
тово на УВ 
зрачења и да се 
хемијски добро 
везује за подлогу. 
Пре наношења 
боје потребно је 
комплетну бетон-
ску површину 
која се боји 
премазати основ-
ним премазом са 
дубоким дејст-
вом по препо-
руци произво-
ђача боје. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-
јала и рад. 

3.070,22 
м² 

     

Хидроизолација 
жардињера на 
терасама течним 
мембранама 
(„или одговарају-
ћим материјалом 
типа 
Сикаластиц“), 
који мора да је 
отпоран на 
хемикалије, 
микроорганизме 
и корење, као и 

115,00 
ком 
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да има велику 
еластичност  и 
могућност 
премошћавања 
пукотина.Површи
на унут-рашњих 
зидова 
жардињере на 
којима треба да 
се уради хидро-
изолација је 1,63 
м². Ценом 
обухватити вађе-
ње земље из 
жардињера и 
поновно враћа-
ње након изра-
ђене хидроизо-
лације. 
Запремина 
жардињере је 
0,13 м3. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-
јала и рад. 

Шмирглање и 
фарбање метал-
них ограда тера-
са просечне ви-
сине цца 1,0м. 
Металну 
површину је 
потребно добро 
очистити од 
корозије и офар-
бати основном 
бојом у једном 
слоју и завршном 
бојом у два 
слоја. Боја по 
избору инвес-
титора. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-
јала и рад. 

190,55 
м 

     

Опшивање 
зидова 

12,30 
м 
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поцинкованим 
лимом д=0.55мм 
развијене шири-
не 50 цм са 
предходним 
скидањем посто-
јећих опшава. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-
јала и рад. 

Демонтажа и 
поновна монтажа 
олучних верти-
кала након 
завршетка фаса-
де са набавком и 
заменом носача 
олучних верти-
кала. Носачи 
олучних верти-
кала треба да су 
довољне дужине 
како би након 
постављања 
олучних верти-
кала, између њих 
и завршне обра-
де фасаде оста-
ло мин. 2цм. 

228,93 
м 

     

Демонтажа и 
поновна монтажа 
након завршетка 
фасаде спољаш-
њих јединица 
клима уређаја са 
набавком нових 
или преправком 
постојећих носа-
ча тако да задњи 
део спољшње 
јединице клима 
уређаја буде 
мин. 2цм удаљен 
од завршног 
слоја фасаде. 

14,00 
ком 

     

Демонтажа и 
поновна монтажа 
након завршетка 

2,00 
ком 
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фасаде 
спољашњег 
осветљења 
(фасадне 
лампе). 

Скидање 
постојећих и 
постављање 
нових прозорских 
банака од плас-
тифицираног 
лима д=0,8мм у 
боји прозора са 
израдом окап-
нице. Развијена 
ширина лима је 
33цм.   
Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-
јала и рад. 
  

349,52 
м 

     

Шмирглање и 
фарбање метал-
них решетки на 
фасадама. 
Металну повр-
шину је потребно 
добро очистити 
од корозије и 
офарбати 
основном бојом у 
једном слоју и 
завршном бојом 
у два слоја. Боја 
по избору инвес-
титора. 
Позицијом је 
обухваћена 
набавка матери-
јала и рад. 

0,50 
м² 

     

УКУПНО:    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а.Уколико понуђач има ове трошкове и 
уколико их је исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба 
умањити јединичне цене без ПДВ-а 

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

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2.) и додати остале трошкове уколико су исказани 
увећане за износ ПДВ-а; На крају уписати укупну цену предмета набавке 
са ПДВ-ом. 

 
 
 

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 35. став 1. тачка 1), 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 
са објављивањем позива за подношење понуда за набавку радова- 
Постављање термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког центра из 
Суботице, радна јединица „Дом Дудова шума“, спровео преговарачки поступак 
са објављивањем позива за подношење понуда број 01/14/ППСОПП; 
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 -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– Постављање термоизолационог 
материјала у објекту Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица „Дом 
Дудова шума“, која је саставни део његове понуде. 
 

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

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

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

 
Члан 4. 

 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова на 
следећи начин: у року од 45 дана од дана пријема месечних (привремених) и 
окончане ситуације сачињених на основу оверене грађе-винске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. ________ од 
__________ године и потписаним од стране стручног надзора. 

Збир свих месечних (привремених) ситуација не може бити већи од 90% 
укупне вредности угово-рених радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Члан 5. 

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

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

- да је Понуђач именовао одговорног извођача радова; 
- да је Понуђач оверио и потписао главни пројекат; 
- да је Понуђач доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за квалитетно 

извршење уговорних обавеза. 
Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 

наручиоца:Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 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 
понуђачу 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 
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. 
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           Понуђач је дужан да за уграђени материјал да (обезбеди) произвођачку 
гаранцију. 
 

Члан 10. 
 

           Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла, као и копију картона депонованих потписа.  

Уколико се Извођач радова налази на списку негативних референци који 
води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона о јавним 
набавкама, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, обавезан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који 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 банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Понуђач 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 тенутку примопредаје  предмета јавне 
набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у 
висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a, као и копију картона 
депонованих потписа. 

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од 
гарантног рока.  

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

               Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени 
позив Наручиоца, у року од 7 дана , отклони о свом трошку све недостатке који 
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се односе на уговорени квалитет радова који су предмет уговора, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног 
става по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у 
року датом у позиву, Наручилац  је овлашћен да за отклањање недостатака 
ангажује друго правно или физичко лице, на терет Понуђача, наплатом гаранције 
банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не 
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање горе наведених 
недостатака, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду 
штете, до пуног износа стварне штете.   

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

 
Члан 12. 

 
Извођач радова се обавезује да наручиоцу преда 2 примерка пројекта 

изведеног стања што ће се записнички констатовати приликом примопредаје. 
  

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. 
 

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. 
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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, 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 ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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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 поступку јавне набавке радова- Постављање термоизолационог материјала у 
објекту Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица „Дом Дудова шума“, 
број 01/14/ППСОПП, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
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 радова- Постављање термоизолационог материјала у објекту 
Геронтолошког центра из Суботице, радна јединица „Дом Дудова шума“, 
број 01/14/ППСОПП, 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. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        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  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
 

 
Потврђујем да је понуђач _________________________________ (назив 
понуђача) дана ________________ у термину од ________ часова извршио 
обилазак објекта РЈ „Дом Дудова шума“ на адреси Алеја Маршала Тита 31, у 
Суботици, у циљу сагледавања постојећег стања и услова за извођење радова 
на постављању термоизолационог материјала у објекту Геронтолошког центра 
из Суботице, радна јединица „Дом Дудова шума“, по јавној набавци 
01/14/ППСОПП. 
 
 
 
 
 
 

 

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). 

 

 
 


