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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 18/16/ОП донете 
дана 08.09.2016. године под бројем 907/04/ЈН и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку број 908/04/ЈН од 08.09.2016. године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку – Санација и адаптација VI спрата 
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ЈН бр. 18/16/ОП 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

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

 

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

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.18/16/ОП су радови – Санација и адаптација VI спрата  
РЈ „Дом Дудова шума“-јединица за појачану негу 
 

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

5. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 
644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
                                мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, 
факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs 
   
6. Рок и начин подношења понуда 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Санација и 
адаптација VI спрата РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу , ЈН 
бр. 18/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 12.09.2016. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 13.10.2016. године до 10,00 
часова. Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом.  
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
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7.Време и место отварања понуда 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 13.10.2016. године  у 10,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица. 
 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

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

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

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 18/16/ОП су радови- Санација и адаптација VI спрата  
РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу 
  
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 45262700 Адаптација зграда 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА  

 
Предмет јавне набавке су радови- Санација и адаптација VI спрата  
РЈ „Дом Дудова шума“-јединица за појачану негу, у отвореном поступку јавне 
набавке број 18/16/ОП. 

 
 
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА 
 
Радови се изводе у објекту РЈ “Дом Дудова шума“, Јединица за 

појачану негу, Геронтолошког центра из Суботице, 6. Спрат, на адреси 
Алеја Маршала Тита 31, Суботица. 

 

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

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

У свим ставкама ценом је обухваћен сав потребан материјал са растуром, радна 
снага, алат, све потребне покретне и непокретне скеле, трошкови транспорта, 
друштвени доприноси као и све друге издатке по важећим прописима за 
структуру цена. Ценом су такође обухваћени сви потребни припремни и завршни 
радови који обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао, 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, што је урачунато у цену и неће се посебно плаћати. 

У случају несагласности између појединих делова пројекта, извођач је дужан 
затражити упутство од надзорног органа. Погрешно изведен рад неће се 
признати. 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  

  

 
  

РЕД. 
БР. ОПИС РАДОВА ЈЕД. 

МЕР. 

КОЛИЧИНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 
УКУПНО 

1 РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ         
1 Демонтажа зидних керамичких плочица 

у тоалету, постављених у лепку. Плочице 
и подлогу пажљиво скинути до малтера. 
Шут изнети, утоварити у камион и одвести 
на депонију удаљености до 15km. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. 

m² 367,20   
 2 Демонтажа подних керамичких 

плочица у купатилима, постављених у 
лепку.  
Плочице и подлогу пажљиво скинути до 
малтера. Шут изнети, утоварити у камион 
и одвести на депонију удаљености до 
15km. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. m² 96,00   

 3 Демонтажа сокле у холу, ходнику и у 
собама, висине 10цм, постављене у 
лепку. Соклу пажљиво скинути до 
малтера. Шут изнети, утоварити у камион 
и одвести на депонију удаљености до 
15km. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. 

m 365,00   
 4 Демонтажа санитарних елемената у 

тоалету 
Елементе пажљиво скинути, утоварити на 
камион и депоновати на депонију 
удаљености до 15km. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. 

      
 умиваоник 60x50cm ком 11,00   
 WC шоља са водокотлићем високе 

монтаже ком 8,00   
 туш када 80x80cm ком 1,00   
 зидна славина изнад умиваоника  ком 11,00   
 зидна славина са тушем ком 9,00   
 подни сливник 20x20cm  ком 8,00   
 5 Демонтажа огледала у тоалету 

димензија 50x60cm 
Огледала пажљиво скинути, утоварити на 
камион и депоновати на депонију 
удаљености до 15км. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. 

ком 8,00   
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6 Демонтажа елемената расвете у свим 
просторијамаЕлементе пажљиво 
скинути, утоварити на камион и 
депоновати на депонију удаљености до 
15km.У цену урачунати потребну радну 
снагу, алат, радну скелу и транспорт. 

паушал 1,00   
 7 Демонтажа прекидача у свим 

просторијама 
Прекидаче пажљиво скинути, утоварити 
на камион депоновати на депонију 
удаљености до 15km. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. 

паушал 1,00   
 8 Демонтажа утичница у свим 

просторијама 
Утичнице пажљиво скинути, утоварити на 
камион и депоновати на депонију 
удаљености до 15km. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. паушал 1,00   

 9 Демонтажа постојеће подне ПВЦ 
облоге. Облогу пажљиво демонтирати, 
сав шут прикупити, изнети из објекта, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију, удаљености до 15 km. 

m² 744,00   
 10 Демонтажа канализационе вертикале, 

VI спрат-таван 
Бетонске зидове око вертикалних 
челичних цеви пажљиво разбити, 
ослободити цеви, пресећи, чеповати до 
монтаже нових ПВЦ цеви. 

m 46,00   
 11 Демонтажа постојеће водоводне мреже 

од поцинкованих цеви. 
Обити керамичке плочице и малтер испод 
кога је постојећа мрежа. Демонтирати, 
изнети из објекта, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију, удаљености 
до 15 km. 

m 442,00   
 12 Измештање цеви за топлу, хладну и 

рециркулациону воду по ходницима и 
таванском делу. 
Цеви изместити у новоформиране ГК 
зидове тако да се не ремети нормално 
функционисање и рад запослених и 
корисника. 

m 184,00   
 13 Разбијање постојеће кошуљице у 

просторијама предвиђеним за 
реновирање. 
Сав шут изнети из објекта, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију, 
удаљености до 15 km.  m

2
 885,00   
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14 Демонтажа маски централног система 
за вентилацију и климатизацију, 
квадратног облика димензија 50x50 
cm.Маске у свим просторијама пажљиво 
демонтирати, изнети из објекта, утоварити 
у камион и однети на депонију 
удаљености до 15 km. 

паушал 1,00   
 15 Демонтажа рукохвата од пуног дрвета. 

Рукохвате у ходницима пажљиво 
демонтирати, изнети из објекта, утоварити 
на камион и одвести на депонију 
удаљености до 15 km. 

m 116,00   
 16 Демонтажа заштитних угаоника од 

пуног дрвета. 
Заштитне угаонике у свим собама 
пажљиво демонтирати, изнети из објекта, 
утоварити на камион и одвести на 
депонију удаљености до 15 km. 

m 182,00   
 17 Демонтажа постојећих дрвених врата 

Врата пажљиво демонтирати са све 
оквиром. Врата депоновати на депонију 
удаљености до 15km. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. 

ком 26,00   
   УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 
 

 

2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ       
 1 Зидарске поправке иза разних занатских 

радова. 
 

паушал 1,00   
   УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

 

3 СТОЛАРСКИ РАДОВИ       
 1 Набавка материјала, израда и монтажа 

дрвених рукохвата по ходницима 
Рукохвате израдити од тврдог дрвета 
димензија 12x2,5 cm и поставити на 
висини 90 cm од готовог пода, 
причврстити на зид на сваких 1 m, 
држачима предвиђеним за то и лакирати 
их. m 116,00   
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2 Набавка материјала, израда и монтажа 
дрвених угаоних заштитних лајсни 
Лајсне израдити од тврог дрвета 
димензија 12x2 cm, поставити на све 
углове зидова по собама и у ходницима 
ради заштите истих од удара и лакирати 
их. 

m 182,00   
 3 Набавка и уградња унутрашњих 

једнокрилних врата  са равним крилима и 
саћастом испуном, шток врата у ширини 
зида. Боја врата бела.Склоп врата 
обликовати са равним рубовима, са 
дихтунзима од  трајно еластичног 
материјала.Врата су снабдевена 
стандардним оковом, бравом за собна 
врата, са могућношћу закључавања, све 
од матираног хрома. У цену урачунати 
потребну радну снагу, материјал, алат и 
транспорт. 

      
   димензија 105x210 cm ком 15,00   
   димензија  90x210 cm ком 11,00   
   УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

 

4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       
 1 Набавка и постављање 

једнокомпонентне, паропропусне, 
флексибилне подне хидроизолације 
одређеног квалитета („или одговарајуће 
Sikalastic 200W“), испод подне облоге у 
санитарним чворовима. 
Изолација се изводи у два слоја преко 
бетонске подлоге. Подлога мора бити 
чиста, без остатака уља, прашине и сл.  
Хидроизолација се наноси четком или 
ваљком у два слоја. Правац наношења 
треба мењати. Други слој се наноси након 
сушења првог слоја. Хидроизолациони 
премаз нанети и вертикално на зидове 
санитарних чворова 10cm од пода што 
улази у цену, углове ојачати 
постављањем типске еластичне 
хидроизолационе траке са полиестерском 
мрежицом за лепљење са обе стране. 
Ставком обухватити обраду око свих 
продора у поду (око сливника и свих 
продора инсталација). 
Ставком обухватити сав потребан 
материјал, алат, радну снагу и транспорт. m

2
 141,00   
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2 Набавка и постављање двокомпонентне, 
паропропусне полимер-модификоване 
вертикалне хидроизолације која се 
састоји од течног полимера и смеше на 
бази цемента са специјалним адитивима 
(“или одговарајуће Sika Top Seal 107“), 
испод зидних керамичких плочица око 
тушева у у ширини од 100 cm (са сваке 
стране) и висини од 210 cm. 
Изолација се изводи у два слоја преко 
омалтерисане површине. Подлога мора 
бити чиста, без остатака уља, прашине и 
сл. Хидроизолација се наноси четком или 
ваљком у два слоја. Правац наношења 
треба мењати. Други слој се наноси након 
сушења првог слоја. Ивице ојачати 
стакленим воалом. 
Ставком обухватити сав потребан 
материјал, алат, радну снагу и транспорт. 

m
2
 39,00   

 3 Набавка и уградња термоизолације од  
експандираног полистирена, тежина 
35kg/m

3
, д=1cm у подовима (за 

формирање пливајућег слоја).Преко 
термоизолације поставити два слоја ПЕ 
фолије у суво са преклопом од 15 cm, што 
улази у цену.Обрачун са свим 
материјалом и радом. 

m
2
 885,00   

   УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 

 

5 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       
 1 Неклизајуће подне керамичке плочице 

у купатилима 
отпорне на хабање, I класе, димензија 
30/30 cm. Постављају се у лепку, 
полагање фуга на фугу, ширина фуге 
2mm, на унапред припремљену равну, 
чисту и суву подлогу. Извођач је дужан да 
донесе узорке на увид пројектанту, на 
потврду. 
Постављене плочице фуговати и 
очистити. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат и транспорт. m² 96,00   
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2 Зидне керамичке плочице укупатилима 
Плочице поставити лепљењем уз 
претходно глетовање зидова на местима 
на којима је то неопходно. Неопходно 
глетовање улази у цену ставке. Плочице 
великог формата, дим. 25/40cm или 
25/50cm, светле боје, I класe. Облагање 
керамичким плочицама извести до висине 
ccа 2,00m, фуга на фугу, ширина фуге 
максимално 2 mm.  
Извођач је дужан да донесе узорке на 
увид пројектанту, на потврду. 
Постављене плочице фуговати и 
очистити. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат, транспорт и радну скелу.  

m² 367,20   
 3 Набавка и постављање подних 

керамичких плочица, неклизајућих, 
отпорних на хабање I класе, димензија 
30x30 cm. Постављају се у лепку,ширина 
фуге 2 mm. Постављене плочице 
фуговати и очистити. 

m
2
 45,00   

 4 Набавка и постављање зидних 
керамичких плочица 
плочице великог формата 25/40 или 25/50 
cm, светле боје, I класе. Полагање фуга 
на фугу, ширина фуге 2 mm. 

m
2
 118,00   

   УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
 

  

6 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ         
1 Израда пердашене  цементне 

кошуљице дебљине 6cm са додатком 
синтетичких влакана нпр. фибрин или сл., 
као подлоге, за постављање  финалних 
подова. Подлогу пре наношења 
кошуљице очистити и опрати.  
Горњу површину кошуљице равно 
испердашити и неговати док не очврсне. 
На споју са  зидом поставити дилатациони 
спој  у који поставити XPS d=1cm.  
У цени обухватити сав потребан 
материјал  и рад. m

2
 885,00   
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2 Израда самонивелишуће подлоге за 
постављање винилне подне облоге. 
Пре изливања масе припремљене према 
упутству произвођача, припремити 
подлогу која мора да буде сува, очишћена 
од прљавштине, остатала боје, лепила и 
сл. Подлогу пре изливања 
самонивелишуће подлоге усисати. 
Припремљену масу излити на подлогу, а 
она ће се сама нивелисати ширењем по 
подлози летвом за нивелисање. Вишак 
масе треба раширити у углове и друге 
теже доступне делове подлоге помоћу 
лопатице или глетерице. Подлогу 
финално треба изравнати ваљком са 
бодљама како би се истиснуо ваздух. 

m
2
 744,00   

 3 Набавка материјала и полагање 
хомогене винилне подне облоге,  
Укупна дебљина д=2 mm, дебљина 
хабајућег слоја д=2mm. Подна облога 
мора бити неклизајућа, отпорна на 
хабање и на дезинфекциона средства. 

m
2
 744,00   

 4 Набавка материјала и постављање 
лајсни-холкера,по ободу свих просторија 
варити холкер на споју зидова и подова. mˈ 365,00   

   УКУПНО ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
 

 

7 СУВОМОНТАЖНИ И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   
 1 Стругање постојеће боје са 

унутрашњих зидова. Све површине 
остругати и опрати од боје и кита. 
Евентуалне пукотине попунити китом и 
обрусити. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат, транспорт и радну скелу. 

m² 348,00   
 2 Стругање постојеће боје са 

унутрашњих плафона. Све површине 
остругати и опрати од боје и кита. 
Евентуалне пукотине попунити китом и 
обрусити. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат, транспорт и радну скелу. 

m² 141,00   
 3 Скидање старе боје са радијатора и 

цеви. Стару боју скинути механичким и 
хемијским средствима, брусити и 
очистити. Након скидања боје извршити 
импрегнацију и основну боју. Ценом 
обухватити 550 ребара радијатора и 
цца350m цеви за радијаторе, водовод и 
канализацију.У цену урачунати потребну 
радну снагу, материјал, алат, транспорт и 
радну скелу. 

паушал 1,00   
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4 Глетовање и бојење унутрашњих 
зидова 
дисперзивном перивом бојом два пута до 
постизања равномерне и постојане боје.  
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат, транспорт и радну скелу. 
Зидове бојити у белу боју. 

m² 1.860,00   
 5 Глетовање и бојење плафона 

полудисперзивном бојом два пута до 
постизања равномерне и постојане боје. 
Пре бојења површине изравнати 
глетовањем по потреби док се не добије 
потпуно глатка подлога. Боја бела. 
Висина плафона на 3,12-3,35m од пода. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат, транспорт и радну скелу. 
 

m² 620,00   
 6 Бојење свих видљивих инсталационих 

цеви, вертикала и радијатора 
Инсталационе цеви и радијаторе бојити 
уљаним бојама отпорним на високу 
температуру, у два слоја преко већ 
припремљене подлоге. Боја бела. 
Ценом обухватити 550 ребара радијатора 
и цца 350m цеви за радијаторе, водовод и 
канализацију. 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат, транспорт и радну скелу. 

паушал 1,00   
 7 Бојење зидова по собама,квалитетном 

масном бојом у висини 120 cm од коте 
готовог пода. 

m2 282,00   
   УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ И МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 

 

8 РАЗНИ РАДОВИ       
 1 Набавка транспорт и монтажа сувог 

сливника који се поставља ради 
спречавања евентуалних непријатних 
мириса. Сливник одговара постојећем 
разводу фекалне канализације. Решетка 
је 15x15цмcm.Сливник се поставља у 
тоалету у делу код умиваоника, 
одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу HL“).У цену 
урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат и транспорт. 

ком 8,00   
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2 Набавка транспорт и монтажа 
умиваоника 60x50cm, одливног вентила 
и сифона. Умиваоници се монтирају 
конзолно на зиду, одговарајућег квалитета 
(„или одговарајуће произвођачу Kolo“). 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат и транспорт. 
 

ком 11,00   
 3 Набавка транспорт и монтажа WC 

шкољке 
од керамике са поклопцем, подна са 
водокотилићем високе монтаже, 
одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу WC шоље Kolo, 
односно произвођачу водокотлића 
Geberit“).У цену урачунати потребну радну 
снагу, материјал, алат и транспорт.  
 

      
 wc шоља са ПВЦ поклопцем ком 8,00   
 водокотлић високе монтаже ком 8,00   
 4 Набавка транспорт и монтажа акрилне 

туш каде димензија 80x80cm са комплет 
сливником, одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођач Linni"). 
 У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат и транспорт. 
 

ком 1,00   
 5 Набавка транспорт и монтажа зидне 

једноручне батерије која се монтира 
изнад умиваоника са прикључним 
цревима за топлу и хладну воду, 
одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "Perla") У цену 
урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат и транспорт. 
 

комплет 11,00   
 6 Набавка транспорт и монтажа 

једноручне зидне батерије са тушем 
која се монтира код туша са прикључима 
за топлу и хладну воду, и постољем за 
главу туша које се фиксира на зид на 
висини 1,90m, одговарајућег квалитета 
(„или одговарајуће произвођачу Perla").У 
цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал, алат и транспорт. 

комплет 9,00   
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7 Набавка транспорт и монтажа држача 
тоалет папира, одговарајућег квалитета 
(„или одговарајуће произвођачу Rosan")У 
цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал и алат. 

ком 8,00   
 8 Набавка транспорт и монтажа 

самостојеће четке за чишћење WC 
шкољке са постољем. 
Четка и постоље од ПВЦ-а. 

комплет 8,00   
 9 Набавка транспорт и монтажа зидног 

дозатора течног сапуна цца 0,35 lit, од 
квалитетне пласите са хром облогом, 
карактеристичних димензија, 
одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу Minotti”) 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал и алат. 
 

комплет 8,00   
 10 Набавка транспорт и монтажа зидног 

држача папирног убруса одговарајућег 
квалитета („или одговарајуће произвођачу 
Minotti”) 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал,и алат. 

комплет 8,00   
 11 Набавка транспорт и монтажа огледала 

димензија цца 50x60cm са обореном 
ивицом од по 20 mm са сваке стране. 
Огледала се монтирају изнад умиваоника 
који је самосталан, шрафљењем на зид.  
У цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал,и алат. 
 

ком 8,00   
 12 Набавка и монтажа завесе код туша 

Завесу поставити на висини од cca 210cm. 
Профиле за качење завесе фикисрати 
одговарајућим елементима за зидове. У 
цену урачунати потребну радну снагу, 
материјал,и алат. 
 

ком 1,00   
 13 Набавка и постављање канте за 

отпатке у WC кабини  и 
претпростору.Хромирана канта 
запремине 5 литараХигијенски се отвара 
притиском ноге на папучицу.Састоји се од 
спољашње хромиране канте, а 
унутрашња канта која је пластична има и 
дршку ради лакшег вађења и пражњења. 

ком 9,00   
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14 Набавка и монтаза вешалица у WC 
кабини и код туша 
 

ком 8,00   
 15 Набавка и монтажа елемената расвете 

у свим просторијама (плафонске лампе 
са сијалицам) 
Елементе расвете монтирати на местима 
претходно демонитараних. Елементи са 
стакленим дифузором, грлом Е27, 1x60W, 

Ø25-30cm. Елементи који се монтирају у 

просторијама тоалета треба да имају ИП 
54. 
У ставку урачунати и компакт флуо 
сијалицу (штедљиву) снаге 23 W, 
одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу "Lux") 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат, радну скелу и транспорт. 

      
   елементи расвете у тоалету ком 9,00   
   елементи расвете у собама ком 16,00   
 16 Набавка и монтажа прекидача у свим 

просторијама 
Прекидаче монтирати на местима 
претходно демонтираних. Сви прекидачи 
треба да буду беле боје, одговарајућег 
квалитета („или одговарајуће произвођачу 
"Metalka Majur"). 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. 
 

ком 16,00   
  17 Набавка и монтажа индикатора у свим 

купатилима 
Индикаторе монтирати на местима 
претходно демонтираних. Сви прекидачи 
треба да буду беле боје, одговарајућег 
квалитета („или одговарајуће произвођачу 
"Metalka Majur"). 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. 

ком 9,00   
 18 Набавка и монтажа утичница у свим 

просторијамаУтичнице монитрати на 
местима претходно демонтираних. Све 
утичнице треба да буду беле боје,  
одговарајућег квалитета („или 
одговарајуће произвођачу 
"Metalka Majur"). 
У цену урачунати потребну радну снагу, 
алат и транспорт. 

 
    

   утичнице у купатилима ИП54 kom 9,00   
   утичнице у собама kom 16,00   
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 18/16/ОП 

18 

 

19 Набавка и уградња маски вентилационих 
решетки димензија 50x50 cm. Маске 
уградити на месту претходно 
демонтираних маски. Тип маски у складу 
са постојећим. 
 паушал 1,00   

 20 Демонтжа облоге и провера цевовода 
централног система за вентилацију и 
климатизацију на местима спуштања до 
вентилационих решетки. Проверити све 
спојне елементе, заменити заптивне гуме, 
проверити исправност свих вентила и 
славина. Све дотрајале и оштећене 
елементе заменити носвим. По завршетку 
радова, облогу вратити у првобитно 
стање. 

паушал 1,00   
 21 Завршно чишћење објекта 

Опрати  подове више пута, односно 
подови треба да буду потпуно чисти без 
било какве прљавштине. Опрати прозоре 
и врата. Очистити сва светлећа тела, 
прекидаче, утикаче, кутије, ограде, сву 
опрему, као и све остало што је упрљано 
приликом моловања или било којих других 
радова. Одржавање чистоће до 
примопредаје између извођача радова и 
корисника објекта m² 885,00   

   UKUPNO RAZNI RADOVI 
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9 СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА       
  ОПРЕМА       
 1 Микропроцесорски контролисана 

адресабилна централа система детекције 
пожара, заснована на комуникацији са 
стандардним и интелигентним јављачима 
пожара и другим елементима преко 4 
петље капацитета маx 504 адресе. 
Централа подржава индустријски BACNet 
протокол. Централа поседује осветљени 
LCD дисплеј са 8x40 карактера за приказ 
текстуалних  информација у мирном 
стању и инструкција оператору у 
алармном стању уз коришћење 
одговарајућег менија за комуникацију. 
Опционо, централа поседује могућност 
мрежног повезивања са другим 
централама и PP терминалима. 
Предвиђен је потребан број 
програмибилних релејних излаза за 
управљање техничким системима у 
случају пожара, као и могућност 
интеграције у системе за централни 
надзор и управљање. Уграђена је напојна 
јединица (24В/150W) за мрежно напајање 
и аутоматско пуњење акумулаторске 
батерије за резервно напајање у трајању 
од 72 сата у мирном стању и додатних 30 
мин. у стању аларма. Централа је 
уграђена у стандардно кућиште и осим 
основне опреме, садржи и следеће 
елементе: комплет 1,00   

 2 Адресабилни аутоматски оптички 
детектор пожара широког спектра са 
анализом пожарних параметара и 
аутоматском компензацијом штетних 
утицаја. Детектор поседује 
оптоелектронску комору за детекцију 
тамних и светлих димних честица са 
повећаним имунитетом према лажним 
алармима, компатибилан на постојећи 
централни уредјај FC2040, одговарајућег 
типа („или одговарајући типу FDО221”) ком 35,00   

 3 Подножје адресабилних детектора 
пожара  израђено од синтетичког 
материјала отпорног на ударце, вибрације 
и огреботине са терминалним контактима 
без завртања. Боја подножја чисто бела, 
РАЛ 9010 ком 35,00   

 4 Натписна плочица ком 35,00   
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5 Адресабилни ручни јављач пожара са 
директним активирањем ломљењем 
заштитног стакла. У јављач је уграђен 
изолатор линије од кратког споја и 
прекида. Електроника ручног јављача 
пожара са директним активирањем 
ломљењем заштитног стакла. У јављач је 
уграђен изолатор линије од кратког споја 
и прекида,  компатибилан на постојећи 
централни уредјај FC2040 , одговарајућег 
типа („или одговарајући типу FDMЕ221”) ком 2,00   

 6 Кућиште јављача, црвено, категорија 
заштите IP44 

ком 

2,00   
 7 Паралелни индикатор пожара, 

одговарајућег типа („или одговарајући 
типу FDAI91”) 

ком 

35,00   
  8 Алармна сирена са јачином звука већом 

од 105дБ/1m, подешавање 24 различитих 
упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, 
механичка категорија заштите IP 54/IP65, 
израђена од беле АБС пластике , 
одговарајућег типа („или одговарајући 
типу ROLP/W/S”) ком 1,00   

  ИНСТАЛАЦИЈА       
 9 Набавка, испорука и полагање кабла 

JH(St)H 2x2x0.8mm m 876,00   
 10 Набавка, испорука и полагање кабла 

FE180/Е30 ЛиХЦХ 3x1.5mm m 35,00   
 11 Набавка, испорука и полагање ПВЦ 

каналица 16x16mm m 438,00   
 12 Набавка, испорука и полагање ПВЦ 

каналица 40x40mm m 40,00   
 13 Ситан неспецифицирани материјал паушал 1,00   
  ПУШТАЊЕ У РАД       
 14 Монтажа и повезивање подножја 

аутоматских јављача, ручних јављача, 
паралелних индикатора и сирена ком 73,00   

 15 Крајња монтаза, програмирање система и 
корисничких текстова, пуштање у рад, 
обука корисника, примопредаја техничке 
документације и примопредаја 

комплет 1,00   
  ПЦ МОНИТОРИНГ       
 16 Пуштање у рад просирења софтверског 

пакета ММ8000 за графицки приказ комплет 1,00   
  ПРОЈЕКАТ       
 17 Израда пројекта изведеног стања комплет 1,00   
   UKUPNO SISTEM ZA DOJAVU POŽARA 
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          РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
I РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И 
РУШЕЊА  

II  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

III СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 

IV ИЗОЛАТОРСКИ РАДОВИ 
 

V КЕРАМИЧКИ РАДОВИ 
 

VI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  
 

VII СУВОМОНТАЖНИ И  
МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ 
РАДОВИ  

 

VIII РАЗНИ РАДОВИ 
 

IX СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: 
 

ПДВ: 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ: 
 

 

Извођач радова обавезује се да објекат на коме се изводе радови врати у 
првобитно стање након извођења радова, односно да о свом трошку отклони 
све недостатке или евентуално штету коју нанесе у току извођења радова. (ова 
обавеза односи се на зидове, столарију, инсталације и слично). 
 
Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 18/16/ОП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана 
у термину од 10,30 до 12,30 часова, осим дана предвиђеног за отварање 
понуда, контакт особа Илија Поповић (контакт телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни 
део понуде. 
 
 
 
 
__________________________ 
  Место и датум                                                        

                                           ПОНУЂАЧ 
                     М.П.                       ______________________ 

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

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

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 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); 

4) 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 нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 
5) Услови који се односе на испуњеност финансијског  
капацитета: 
-Да понуђач у последњих 6 месеци пре објављивања позива није 
био у блокади (Услов се односи на сваког од учесника у заједничкој 
понуди и на све подизвођаче). 

 
         6) Услови који се односе на испуњеност кадровског капацитета: 

Да понуђач има на располагању: 
- Најмање 1 лице са положеним стучним испитом за обављање 

послова безбедности и здравља на раду које ће на градилишту 
бринути о безбедности и здрављу на раду; 

- Најмање 2 грађевинска инжењера са лиценцом 410 или 411 и 
минимум 5 година радног искуства; 

- Најмање 1 грађевинска инжењера са лиценцом 381 и најмање 2 
године радног искуства; 
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- Најмање 1  инжењера електротехнике са лиценцом 453 и најмање 
5 година радног искуства; 

- Најмање 1 лице са сертификатом произвођача понуђене опреме, 
да је оспособљено за рад са понуђеном опремом; 

- Најмање 10 запослених или радно ангажованих радника 
грађевинске струке; 

- Најмање 5 запослених или радно ангажованих радника електро 
струке; 
 

- У уговору о делу односно уговору о привременим и повременим 
пословима посебно мора бити наведено да је лице ангажовано за 
потребе реализације јавне набавке радова број 18/16/ОП која се 
односи на Адаптацију VI спрата. 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. 

 
 
7) Услови који се односе на испуњеност пословног 
капацитета: 

              -Да је у периоду од претходне три године (2013,2014 и 2015) 
понуђач извео исте или сличне радове у вредности од минимум 
10.000.000, динара без ПДВ-а. 
               -Да понуђач испуњава услове стандарда: ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 i ISO 50001 за област грађевинских радова.  

 
8) ОСТАЛИ УСЛОВИ 
- Да поседује одобрење од стране произвођача и овлашћеног 
заступника за продају и инсталацију понуђене опреме да 
предметну опрему може да нуди у овој јавној набавци 
- Полиса осигурања у складу са чланом 129 Закона о планирању и 
изградњи – у случају достављања заједничке понуде било који 
члан групе може да достави доказ. 
 
Средства обезбеђења: 

- Меница за озбиљност понуде 
- Меница за поврат аванса 
- Изабрани понуђач ће приликом потписивања уговора доставити 

меницу за добро извршење посла  
- Изабрани понуђач ће приликом примопредаје радова доставити 

меницу за отклањање грешака у гарантном року 
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- Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак 
локације пре достављања понуде за учешће у јавној набавци 
18/16/ОП, уз обавезно присуство овлашћеног лица Геронтолошког 
центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког 
радног дана у термину од 10,30 до 12,30 часова, осим дана 
предвиђеног за отварање понуда, контакт особа Илија Поповић 
(контакт телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати 
потврду, која се налази у оквиру конкурсне документације, са 
навођењем датума обиласка локације и потписом овлашћеног 
лица, која представља доказ да је понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, 
као саставни део понуде. 
 

 

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.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

 

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

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: 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; 

4) 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.  

 
Додатнe условe из члана 76. Закона доказује се достављањем: 
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5)  
-Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде рачуна 
(и то 6 месеци уназад рачунајући од дана објављивања позива на 
порталу Управе за јавне набавке).Уколико понуђач не достави овај доказ, 
Наручилац ће проверу испуњености наведеног услова извршити на сајту 
Народне Банке Србије 
6) 
-за лице ангажовано на пословима безбедности на раду потребно је 
доставити M образац , фотокопију уговора о раду (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), односно уговора о 
делу или обављању привремено повемених послова, фотокопију радне 
књижица и ПППД образац за два месеца који претходе месецу 
објављивања позива за достављање понуда. Такође, неопходно је 
доставити и Уверење о положеном испиту о практичној оспособљености 
за обављање послова безбедности и здравља на раду издатог од стране 
Министарства рада и социјалне политике, Управа за безбедност и 
здравље на раду. 
- за лице ангажовано са лиценцом 410 или 411 потребно је доставити 
M образац, фотокопију уговора о раду (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), односно уговора о делу или 
обављању привремено повемених послова, фотокопију радне књижица и 
ПППД образац за два месеца који претходе месецу објављивања позива 
за достављање понуда. Такође, потребно је доставити и фотокопију 
лиценце са потписом и печатом ангажованог лица (оригинал потписа и 
печат) и Потврду о важењу лиценце издату од стране Инжињерске 
коморе Србије. 
- за лице ангажовано са лиценцом 381 потребно је доставити M 
образац, фотокопију уговора о раду (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), односно уговора о делу или 
обављању привремено повемених послова, фотокопију радне књижица и 
ПППД образац за два месеца који претходе месецу објављивања позива 
за достављање понуда. Такође, потребно је доставити и фотокопију 
лиценце са потписом и печатом ангажованог лица (оригинал потписа и 
печат) и Потврду о важењу лиценце издату од стране Инжињерске 
коморе Србије. 
- за лице ангажовано са лиценцом 453 потребно је доставити M 
образац, фотокопију уговора о раду (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), односно уговора о делу или 
обављању привремено повемених послова, фотокопију радне књижица и 
ПППД образац за два месеца који претходе месецу објављивања позива 
за достављање понуда. Такође, потребно је доставити и фотокопију 
лиценце са потписом и печатом ангажованог лица (оригинал потписа и 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 18/16/ОП 

27 

 

печат) и Потврду о важењу лиценце издату од стране Инжињерске 
коморе Србије. 
- за лице које је оспособљено за рад са понуђеном опремом 
потребно је доставити M образац , фотокопију уговора о раду (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), фотокопију 
радне књижица и ПППД образац за два месеца који претходе месецу 
објављивања позива за достављање понуда. Такође, потребно је 
доставити и потврду/сертификат произвођача опреме о оспособљености 
за рад са понуђеном опремом 
-за запослене раднике грађевинске струке потребно је доставити M 
образац , фотокопију уговора о раду (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), фотокопију радне књижица 
и ПППД образац за два месеца који претходе месецу објављивања 
позива за достављање понуда. 
-за запослене раднике електро струке потребно је доставити M 
образац, фотокопију уговора о раду (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), фотокопију радне књижица 
и ПППД образац за два месеца који претходе месецу објављивања 
позива за достављање понуда. 
7)  
-Фотокопија прве и задње стране окончане ситуације са рекапитулацијом 

радова и референтна листа Наручиоца радова. 
-Фотокопије стандарда: ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 и ISO 50001. 
Уколико су наведени сертификати на страном језику неопходно је уз исте 
доставити оверени превод од стране овлашћеног преводиоца на српском 
језику. 
8)  
- Изјава о ауторизацији у оригиналу 
- Фотокопија полисе 
 

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

 
Уколико се понуђач налази у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре није дужан да достави доказе којима доказује испуњеност 
услова из члана 75. Закона, тачка 1-3. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

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

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

адаптација VI спрата РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу, ЈН 
бр. 18/16/ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 12.09.2016. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 13.10.2016. године до 10,00 
часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом.  
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
    
Понуда мора да садржи: 
 

- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова- 
попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
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 
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наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
,наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
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. 
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-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  
-Потврду о обиласку локације (оверену и потписану од стране овлашћеног лица 
наручиоца) 
-Меница за озбиљност понуде 
 
 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Санација и адаптација VI спрата  
РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу, ЈН бр. 18/16/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Санација и адаптација VI спрата  
РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу, ЈН бр. 18/16/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Санација и адаптација VI спрата  
РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу, ЈН бр. 18/16/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Санација и адаптација VI 
спрата РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу, ЈН бр. 18/16/ОП - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
4) понуђачу који ће издати рачун,  
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
6) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова на следећи 
начин:  аванс у износу од: 50% од уговорене цене радова у  року од 10 дана од 
дана  закључења уговора, а преостали износ у року од 45 дана од дана пријема 
месечних (привремених) и окончане ситуације сачињених на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. 
____________ од ___________ године и потписаним од стране стручног 
надзора. 
Окончана ситуација не може да гласи на износ мањи од 10%  укупне вредности 
уговорених радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок гаранције обезбеђује за радове који 
су предмет набавке, рачунајући од дана извршене примопредаје радова, у 
складу са важећим прописима. 
Понуђач је дужан да за материјал да (обезбеди) произвођачку гаранцију. 
 
 
8.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Понуђач треба у понуди да наведе рок за извођење радова, и то у радним 
данима, рачунајући од дана увођења извођача радова у посао. 
За увођење извођача радова у посао, неопходна је писана сагласност 
Наручиоца. 
Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински 
дневник, а   сматраће се да је увођење радова омогућено уколико су се стекли 
следећи услови: 

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

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

надлежном грађевинском инспектору осам дана пре почетка извођења 
радова; 

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

- да је Понуђач именовао одговорног извођача радова; 
- да је Понуђач доставио меницу за повраћај авансног плаћања као и 

меницу за добро извршење посла. 
Продужење рока извођења радова могуће је искључиво уз сагласност обе 
стране, у случају наступања више силе или других објективних узрока који 
онемогућавају да се посао обави у уговореном року, а који наручиоцу и 
понуђачу нису били познати нити су их могли предвидети. 
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8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 
9. 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, материјал, трошкови 
транспотра, сав потребан алат, радна снага и сви остали трошкови који прате 
извођење радова.  
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. 
 
10. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана 
у термину од 10,30 до 12,30 часова, осим дана предвиђеног за отварање 
понуда, контакт особа Илија Поповић (контакт телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је 
понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи 
Наручилац ће одбити понуду понуђача која не буде садржавала наведену 
потврду, односно понуду понуђача који није извршио обилазак локације. 
 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
-Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија), Саве 
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс. 
Посредством државног органа пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају 
ови органи; 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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-Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже 
Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.сепа.гов.рс.  (Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, 
Београд. Интернет адреса: www.мерз.гов.рс. ); 
-Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд. 
Интернет адреса: www.минрзс.гов.рс.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави: 
 
1) Меницу за озбиљност понуде- Понуђач је дужан да у оквиру своје 

понуде достави меницу за озбиљност понуде и то бланко сопствену 
меницу, 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 износи онолико 
дана колико је понуђач у својој понуди навео као рок важења понуде. 
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.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. 
 

2) Меницу за повраћај авансног плаћања- Понуђач је дужан да у року 
од 7 дана од дана закључења уговора достави меницу за повраћај 
авансног плаћања, и то бланко сопствену меницу која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, 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 са ПДВ-ом. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се 
у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до 
правдања аванса. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

 
 

 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
 

1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  
у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок 
важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла 
мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 

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

 

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

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;  

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 може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана 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;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 
члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио 
и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем 
електронске поште на e-mail slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
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. 
18/16/ОП”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 

18. 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 исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извођења радова, а уколико и у том случају два или више понуђача имају исту 
и најповољнију понуду као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је понудио дужи рок гаранције за изведене радове. 
 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail slavica@gcsu.rs и milan@gcsu.rs,  факсом на 
број 024 556 030 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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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 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, 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 
120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 
није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 
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 120.000,00 
динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати 
на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 
120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 
набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку радова- Санација и 

адаптација VI спрата РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу,ЈН број 
18/16/ОП.  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Санација и адаптација VI спрата РЈ „Дом 
Дудова шума“-Јединица за појачану негу 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

Наручилац се обавезује да 
Извођачу плати уговорену 
цену радова на следећи 
начин:  аванс у износу од: 
50% од уговорене цене 
радова у  року од 10 дана од 
дана  закључења уговора, а 
преостали износ у року од 45 
дана од дана пријема 
месечних (привремених) и 
окончане ситуације.Окончана 
ситуа-ција не може да гласи 
на износ мањи од 10%  укупне 
вредности уговорених ра-
дова. 
 

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

Рок важења понуде износи 
_________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења радова 
 

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

Гарантни период 
Понуђач треба у понуди да наведе који рок 
гаранције обезбеђује за радове који су 
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 (минимум 12 месеци) 
Понуђач је дужан да за 
материјал да (обезбеди) 
произвођачку гаранцију. 

 
Место и начин извршења радова 
 

Радови који су предмет 
набавке извршиће се на 
објекту раднe јединицe „Дом 
Дудова шума“, Јединица за 
појачану негу, 6. Спрат, Алеја 
Маршала Тита 31, Суботица. 
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 Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

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

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
 

 
Закључен између: 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач радова), 
 
 
За потребе набавке радова који су предмет овог уговора Наручилац ангажује 
следеће подизвођаче или ће радове извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

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

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланом 32, 52. став 1. i 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 12.09.2016. године за набавку радова-Санација и 

адаптација VI спрата РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу, спровео 
отворени поступак јавне набавке број 18/16/ОП; 
 -да је извођач радова дана _________________ године доставио понуду 
број _________________ од _______________, а која је заведена под 
деловодним бројем наручиоца ___________ ,која се налази у прилогу уговора и 
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саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна 
документација за предметну јавну набавку. 
 -да понуда извођача радова у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона,на основу понуде 
извођача радова и одлуке о додели уговора број ______________ од 
______________,изабрао означеног извођача радова за извођење радова који 
су предмет уговора. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка радова-Санација и адаптација VI спрата РЈ 
„Дом Дудова шума“-Јединица за појачану негу, у складу са понудом која је 
саставни део овог уговора. 

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, односнo ____________ динара уколико извођач 
радова није обвезник ПДВ-а. 

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

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:  аванс у износу од: 50% од уговорене цене радова у  року од 10 
дана од дана  закључења уговора, а преостали износ у року од 45 дана од дана 
пријема месечних (привремених) и окончане ситуације. 
 Окончана ситуација не може да гласи на износ мањи од 10%  укупне 
вредности уговорених радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

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

Извођење радова који су предмет набавке врши се на адреси 
наручиоца:Геронтолошки центар, радна јединица „Дом Дудова шума“, Јединица 
за појачану негу, 6. Спрат, Алеја Маршала Тита 31, Суботица. 
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 Извођач радова се обавезује да наручиоцу испоручи опрему и материјал, 
те да уградњу исте изврши стручно, 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. 
 
 

 Обавезе Извођача радова су следеће: 
 

1. Да достави меницу за повраћај авансног плаћања 

2. Да достави меницу као гаранцију за добро извршење посла 

3. Да достави меницу за отклањање грешака у гарантном року 

4. Да све радове изведе стручно, квалитетно да угради материјал и 
опрему у складу са важећим законима, техничким прописима, 
стандардима и препорукама, а на основу техничке спецификације и уз 
примену одредби Закона о планирању и изградњи. 

5. Да за уграђен материјал и опрему обезбеди гаранцију у складу са 
упутствима произвођача што доказује поседовањем оверених гарантних 
листова (са условима гаранције) и обезбеди  атесте или декларације о 
квалитету опреме и материјала које ће предати Наручиоцу. 

6. Да радове за које је потребно искључење електичне енергије, изведе у 
заједнички одређеном року, а на основу писменог одобрења од стране 
Наручиоца 

7. Да за извођење радова обезбеди сав алат и опрему 

8. Да именује одговорне руководиоце радова и о томе писмено обавести 
Наручиоца 

9. Да благовремено води грађевински дневник, грађевинску књигу и 
инспекцијску књигу 
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10. Да обезбеди сву потребну документацију (атесте, гарантне листове, 
записнике о испитивању итд.) 

11. Да по завршетку радова о томе обавести Наручиоца 

12. Да учествује у примопредаји  

13. Да на градилишту одржава ред и чистоћу, уклони сав отпадни материјал 
и шут који настане у току извођења радова и да све површине где се 
изводе радови доведе у првобитно или исправно стање 

 
Члан 10. 

 
Обавезе Наручиоца су следеће: 

1. Да захтева од Извођача примену мера прописаних Законом о 
безбедности и здрављу на раду 

2. Да пријави градилиште надлежној инспекцији рада 

3. Да благовремено обезбеди искључење струје за радове који могу 
изводити по успостављању безнапонског стања и да за те радове изда 
Извођачу одобрење 

4. Да именује стручне надзорне органе сходно Закону о планирању и 
изградњи 

5. Да обезбеди прикључак струје, коришћење воде, санитарног чвора, као и 
коришћење простора за магацин и просторију за раднике 

6. Да уредно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу коју води 
одговорни руководилац радова Извођача 

7. Да организује и учествује у вршењу  пријема изведених радова, о чему ће 
се сачинити и обострано потписати записници 

8. Да након истека уговореног рока врати извођачу радова меницу за 
повраћај авансног плаћања 

9. Да након истека одређеног рока од завршетка извођења радова врати 
извођачу радова меницу за добро извршење радова 

10. Да након истека гарантног рока извођачу врати меницу за отклањање 
грешака у гарантном року 

11. Да изврши плаћање по испостављеној и овереној окончаној ситуацији, а 
у свему према уговореним роковима и условима. 

 
Члан 11. 

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

Члан 12. 
 

 Извођач радова се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења 
уговора достави меницу за повраћај авансног плаћања, и то бланко сопствену 
меницу која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
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овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за повраћај авансног 
плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје 
наjкраће до правдања аванса. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од 
оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова.  

Члан 13. 
 

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

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

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

Члан 13. 
 

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

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

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

               Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени 
позив Наручиоца, у року од 5 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.   

Члан 14. 
 

 Извођач радова обавезује се да након завршетка радова објекат 
односно просторије у којима се изводе радови врати у првобитно стање (стање 
у коме су се објекат односно просторије налазиле пре почетка радова), односно 
да отклони све недостатке или евентуално штету коју нанесе у току извођења 
радова. 

Члан 15. 
 
 Примопредаја изведених радова ће се извршити уз учешће по једног 
представника обе уговорне стране и уз учешће лица одређеног за надзор. 
  

Члан 16. 
 

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

Члан 17. 
 

 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 18. 
 
 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 19. 

 
            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. 
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Члан 20. 
 

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 21. 
 

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

 
 

Ред
ни 
број 

Опис Количина и 
јединица 

мере 
 

Јединичн
а цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Остали 
трошкови 

(царина, 
трошкови 

транспорта и 
др.) без ПДВ-

а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 РУШЕЊА И 
ДЕМОНТАЖЕ         

  

1 Демонтажа 
зидних 
керамичких 
плочица у 
тоалету, 
постављених у 
лепку. Плочице и 
подлогу пажљиво 
скинути до 
малтера. Шут 
изнети, утоварити у 
камион и одвести 
на депонију 
удаљености до 
15km. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 

367,20 
m² 

 
  

 

  

2 Демонтажа 
подних 
керамичких 
плочица у 
купатилима, 
постављених у 
лепку.  
Плочице и подлогу 
пажљиво скинути 
до малтера. Шут 
изнети, утоварити у 
камион и одвести 
на депонију 
удаљености до 
15km. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 

96,00 
m² 
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3 Демонтажа сокле 
у холу, ходнику и 
у собама, висине 
10цм, постављене 
у лепку. Соклу 
пажљиво скинути 
до малтера. Шут 
изнети, утоварити у 
камион и одвести 
на депонију 
удаљености до 
15km. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 

365,00 
m 

 
  

 

  

4 Демонтажа 
санитарних 
елемената у 
тоалету 
Елементе пажљиво 
скинути, утоварити 
на камион и 
депоновати на 
депонију 
удаљености до 
15km. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт.       

 

  

умиваоник 
60x50cm 

11,00 
ком 

 
  

 

  

WC шоља са 
водокотлићем 

високе монтаже 
8,00 
ком 

 
  

 

  

туш када 80x80cm 1,00 
ком 

 
  

 

  

зидна славина 
изнад умиваоника  

11,00 
ком 

 
  

 

  

зидна славина са 
тушем 

9,00 
ком 

 
  

 

  

подни сливник 
20x20cm  

8,00 
ком 

 
  

 

  

5 Демонтажа 
огледала у 
тоалету димензија 
50x60cm 
Огледала пажљиво 
скинути, утоварити 
на камион и 
депоновати на 
депонију 
удаљености до 
15км. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 

8,00 
ком 
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6 Демонтажа 
елемената 
расвете у свим 
просторијамаЕле
менте пажљиво 
скинути, утоварити 
на камион и 
депоновати на 
депонију 
удаљености до 
15km.У цену 
урачунати 
потребну радну 
снагу, алат, радну 
скелу и транспорт. 

1,00 
паушал 

 
  

 

  

7 Демонтажа 
прекидача у свим 
просторијама 
Прекидаче 
пажљиво скинути, 
утоварити на 
камион депоновати 
на депонију 
удаљености до 
15km. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 

1,00 
паушал 

 
  

 

  

8 Демонтажа 
утичница у свим 
просторијама 
Утичнице пажљиво 
скинути, утоварити 
на камион и 
депоновати на 
депонију 
удаљености до 
15km. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 

1,00 
паушал 

 
  

 

  

9 Демонтажа 
постојеће подне 
ПВЦ облоге. 
Облогу пажљиво 
демонтирати, сав 
шут прикупити, 
изнети из објекта, 
утоварити на 
камион и одвести 
на градску 
депонију, 
удаљености до 15 
km. 

744,00 
m² 
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10 Демонтажа 
канализационе 
вертикале, VI 
спрат-таван 
Бетонске зидове 
око вертикалних 
челичних цеви 
пажљиво разбити, 
ослободити цеви, 
пресећи, чеповати 
до монтаже нових 
ПВЦ цеви. 

46,00 
m 

 
  

 

  

11 Демонтажа 
постојеће 
водоводне мреже 
од поцинкованих 
цеви. 
Обити керамичке 
плочице и малтер 
испод кога је 
постојећа мрежа. 
Демонтирати, 
изнети из објекта, 
утоварити на 
камион и одвести 
на градску 
депонију, 
удаљености до 15 
km. 

442,00 
m 

 
  

 

  

12 Измештање цеви 
за топлу, хладну и 
рециркулациону 
воду по ходницима 
и таванском делу. 
Цеви изместити у 
новоформиране ГК 
зидове тако да се 
не ремети 
нормално 
функционисање и 
рад запослених и 
корисника. 

184,00 
m 

 
  

 

  

13 Разбијање 
постојеће 
кошуљице у 
просторијама 
предвиђеним за 
реновирање. 
Сав шут изнети из 
објекта, утоварити 
на камион и 
одвести на градску 
депонију, 
удаљености до 15 
km.  

885,00 
m

2
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14 Демонтажа маски 
централног 
система за 
вентилацију и 
климатизацију, 
квадратног 
облика димензија 
50x50 cm.Маске у 
свим просторијама 
пажљиво 
демонтирати, 
изнети из објекта, 
утоварити у камион 
и однети на 
депонију 
удаљености до 15 
km. 

1,00 
паушал 

 
  

 

  

15 Демонтажа 
рукохвата од 
пуног дрвета. 
Рукохвате у 
ходницима 
пажљиво 
демонтирати, 
изнети из објекта, 
утоварити на 
камион и одвести 
на депонију 
удаљености до 15 
km. 

116,00 
m 

 
  

 

  

16 Демонтажа 
заштитних 
угаоника од пуног 
дрвета. 
Заштитне угаонике 
у свим собама 
пажљиво 
демонтирати, 
изнети из објекта, 
утоварити на 
камион и одвести 
на депонију 
удаљености до 15 
km. 

182,00 
m 

 
  

 

  

17 Демонтажа 
постојећих дрвених 
врата 
Врата пажљиво 
демонтирати са 
све оквиром. Врата 
депоновати на 
депонију 
удаљености до 
15km. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 

26,00 
ком 
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 ЗИДАРСКИ 
РАДОВИ       

 

  

1 Зидарске поправке 
иза разних 
занатских радова. 
 

1,00 
паушал 

 
  

 

  

 СТОЛАРСКИ 
РАДОВИ       

 

  

1 Набавка 
материјала, 
израда и монтажа 
дрвених 
рукохвата по 
ходницима 
Рукохвате 
израдити од тврдог 
дрвета димензија 
12x2,5 cm и 
поставити на 
висини 90 cm од 
готовог пода, 
причврстити на зид 
на сваких 1 m, 
држачима 
предвиђеним за то 
и лакирати их. 

116,00 
m 

 
  

 

  

2 Набавка 
материјала, 
израда и монтажа 
дрвених угаоних 
заштитних лајсни 
Лајсне израдити од 
тврог дрвета 
димензија 12x2 cm, 
поставити на све 
углове зидова по 
собама и у 
ходницима ради 
заштите истих од 
удара и лакирати 
их. 

182,00 
m 

 
  

 

  

3 Набавка и уградња 
унутрашњих 
једнокрилних врата  
са равним крилима 
и саћастом 
испуном, шток 
врата у ширини 
зида. Боја врата 
бела.Склоп врата 
обликовати са 
равним рубовима, 
са дихтунзима од  
трајно еластичног 
материјала.Врата 
су снабдевена 
стандардним 
оковом, бравом за       
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собна врата, са 
могућношћу 
закључавања, све 
од матираног 
хрома. У цену 
урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат и транспорт. 

  димензија 105x210 
cm 

15,00 
ком 

 
  

 

  

  димензија  90x210 
cm 

11,00 
ком 

 
  

 

  

 ИЗОЛАТЕРСКИ 
РАДОВИ       

 

  

1 Набавка и 
постављање 
једнокомпонентне, 
паропропусне, 
флексибилне 
подне 
хидроизолације 
одређеног 
квалитета („или 
одговарајуће 
Sikalastic 200W“), 
испод подне 
облоге у 
санитарним 
чворовима. 
Изолација се 
изводи у два слоја 
преко бетонске 
подлоге. Подлога 
мора бити чиста, 
без остатака уља, 
прашине и сл.  
Хидроизолација се 
наноси четком или 
ваљком у два 
слоја. Правац 
наношења треба 
мењати. Други слој 
се наноси након 
сушења првог 
слоја. 
Хидроизолациони 
премаз нанети и 
вертикално на 
зидове санитарних 
чворова 10cm од 
пода што улази у 
цену, углове 
ојачати 
постављањем 

141,00 
m

2 
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типске еластичне 
хидроизолационе 
траке са 
полиестерском 
мрежицом за 
лепљење са обе 
стране. 
Ставком 
обухватити обраду 
око свих продора у 
поду (око сливника 
и свих продора 
инсталација). 
Ставком 
обухватити сав 
потребан 
материјал, алат, 
радну снагу и 
транспорт. 

2 Набавка и 
постављање 
двокомпонентне, 
паропропусне 
полимер-
модификоване 
вертикалне 
хидроизолације 
која се састоји од 
течног полимера и 
смеше на бази 
цемента са 
специјалним 
адитивима (“или 
одговарајуће Sika 
Top Seal 107“), 
испод зидних 
керамичких 
плочица око 
тушева у у ширини 
од 100 cm (са сваке 
стране) и висини 
од 210 cm. 
Изолација се 
изводи у два слоја 
преко 
омалтерисане 
површине. Подлога 
мора бити чиста, 
без остатака уља, 
прашине и сл. 
Хидроизолација се 
наноси четком или 
ваљком у два 
слоја. Правац 
наношења треба 
мењати. Други слој 
се наноси након 

39,00 
m

2
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сушења првог 
слоја. Ивице 
ојачати стакленим 
воалом. 
Ставком 
обухватити сав 
потребан 
материјал, алат, 
радну снагу и 
транспорт. 

3 Набавка и уградња 
термоизолације од  
експандираног 
полистирена, 
тежина 35kg/m

3
, 

д=1cm у подовима 
(за формирање 
пливајућег 
слоја).Преко 
термоизолације 
поставити два 
слоја ПЕ фолије у 
суво са преклопом 
од 15 cm, што 
улази у 
цену.Обрачун са 
свим материјалом 
и радом. 

885,00 
m

2
 

 
  

 

  

 КЕРАМИЧАРСКИ 
РАДОВИ       

 

  

1 Неклизајуће 
подне керамичке 
плочице у 
купатилима 
отпорне на 
хабање, I класе, 
димензија 30/30 
cm. Постављају се 
у лепку, полагање 
фуга на фугу, 
ширина фуге 2mm, 
на унапред 
припремљену 
равну, чисту и суву 
подлогу. Извођач је 
дужан да донесе 
узорке на увид 
пројектанту, на 
потврду. 
Постављене 

96,00 
m² 
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плочице фуговати 
и очистити. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат и транспорт. 

2 Зидне керамичке 
плочице 
укупатилима 
Плочице поставити 
лепљењем уз 
претходно 
глетовање зидова 
на местима на 
којима је то 
неопходно. 
Неопходно 
глетовање улази у 
цену ставке. 
Плочице великог 
формата, дим. 
25/40cm или 
25/50cm, светле 
боје, I класe. 
Облагање 
керамичким 
плочицама извести 
до висине ccа 
2,00m, фуга на 
фугу, ширина фуге 
максимално 2 mm.  
Извођач је дужан 
да донесе узорке 
на увид 
пројектанту, на 
потврду. 
Постављене 
плочице фуговати 
и очистити. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат, транспорт и 
радну скелу.  

367,20 
m² 

 
  

 

  

3 Набавка и 
постављање 
подних 
керамичких 
плочица, 
неклизајућих, 
отпорних на 
хабање I класе, 
димензија 30x30 

45,00 
m

2
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cm. Постављају се 
у лепку,ширина 
фуге 2 mm. 
Постављене 
плочице фуговати 
и очистити. 

4 Набавка и 
постављање 
зидних 
керамичких 
плочица 
плочице великог 
формата 25/40 или 
25/50 cm, светле 
боје, I класе. 
Полагање фуга на 
фугу, ширина фуге 
2 mm. 

118,00 
m

2
 

 
  

 

  

 ПОДОПОЛАГАЧ
КИ РАДОВИ         

  

1 Израда 
пердашене  
цементне 
кошуљице 
дебљине 6cm са 
додатком 
синтетичких 
влакана нпр. 
фибрин или сл., 
као подлоге, за 
постављање  
финалних подова. 
Подлогу пре 
наношења 
кошуљице 
очистити и опрати.  
Горњу површину 
кошуљице равно 
испердашити и 
неговати док не 
очврсне. 
На споју са  зидом 
поставити 
дилатациони спој  у 
који поставити XPS 
d=1cm.  
У цени обухватити 
сав потребан 
материјал  и рад. 

885,00 
m

2
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2 Израда 
самонивелишуће 
подлоге за 
постављање 
винилне подне 
облоге. 
Пре изливања 
масе припремљене 
према упутству 
произвођача, 
припремити 
подлогу која мора 
да буде сува, 
очишћена од 
прљавштине, 
остатала боје, 
лепила и сл. 
Подлогу пре 
изливања 
самонивелишуће 
подлоге усисати. 
Припремљену масу 
излити на подлогу, 
а она ће се сама 
нивелисати 
ширењем по 
подлози летвом за 
нивелисање. 
Вишак масе треба 
раширити у углове 
и друге теже 
доступне делове 
подлоге помоћу 
лопатице или 
глетерице. Подлогу 
финално треба 
изравнати ваљком 
са бодљама како 
би се истиснуо 
ваздух. 

744,00 
m

2
 

 
  

 

  

3 Набавка 
материјала и 
полагање 
хомогене винилне 
подне облоге,  
Укупна дебљина 
д=2 mm, дебљина 
хабајућег слоја 
д=2mm. Подна 
облога мора бити 
неклизајућа, 
отпорна на хабање 
и на 
дезинфекциона 
средства. 

744,00 
m

2
 

 
  

 

  

4 Набавка 
материјала и 
постављање 
лајсни-холкера,по 
ободу свих 

365,00 

mˈ 
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просторија варити 
холкер на споју 
зидова и подова. 

 СУВОМОНТАЖНИ И МОЛЕРСКО-
ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

 

  

1 Стругање 
постојеће боје са 
унутрашњих 
зидова. Све 
површине 
остругати и опрати 
од боје и кита. 
Евентуалне 
пукотине попунити 
китом и обрусити. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат, транспорт и 
радну скелу. 

348,00 
m² 

 
  

 

  

2 Стругање 
постојеће боје са 
унутрашњих 
плафона. Све 
површине 
остругати и опрати 
од боје и кита. 
Евентуалне 
пукотине попунити 
китом и обрусити. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат, транспорт и 
радну скелу. 

141,00 
m² 

 
  

 

  

3 Скидање старе 
боје са радијатора 
и цеви. Стару боју 
скинути 
механичким и 
хемијским 
средствима, 
брусити и очистити. 
Након скидања 
боје извршити 
импрегнацију и 
основну боју. 
Ценом обухватити 
550 ребара 
радијатора и 
цца350m цеви за 
радијаторе, 
водовод и 
канализацију.У 
цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат, транспорт и 
радну скелу. 

1,00 
паушал 
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4 Глетовање и 
бојење 
унутрашњих 
зидова 
дисперзивном 
перивом бојом два 
пута до постизања 
равномерне и 
постојане боје.  
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат, транспорт и 
радну скелу. 
Зидове бојити у 
белу боју. 

1.860,00 
m² 

 
  

 

  

5 Глетовање и 
бојење плафона 
полудисперзивном 
бојом два пута до 
постизања 
равномерне и 
постојане боје. Пре 
бојења површине 
изравнати 
глетовањем по 
потреби док се не 
добије потпуно 
глатка подлога. 
Боја бела. 
Висина плафона на 
3,12-3,35m од пода. 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат, транспорт и 
радну скелу. 
 

620,00 
m² 

 
  

 

  

6 Бојење свих 
видљивих 
инсталационих 
цеви, вертикала и 
радијатора 
Инсталационе цеви 
и радијаторе бојити 
уљаним бојама 
отпорним на високу 
температуру, у два 
слоја преко већ 
припремљене 
подлоге. Боја бела. 
Ценом обухватити 
550 ребара 
радијатора и цца 
350m цеви за 
радијаторе, 
водовод и 
канализацију. 
У цену урачунати 
потребну радну 

1,00 
паушал 

 
  

 

  



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку, бр. набавке 18/16/ОП 

67 

 

снагу, материјал, 
алат, транспорт и 
радну скелу. 

7 Бојење зидова по 
собама,квалитетно
м масном бојом у 
висини 120 cm од 
коте готовог пода. 

282,00 
m2 

 
  

 

  

 РАЗНИ РАДОВИ       
 

  

1 Набавка 
транспорт и 
монтажа сувог 
сливника који се 
поставља ради 
спречавања 
евентуалних 
непријатних 
мириса. Сливник 
одговара 
постојећем разводу 
фекалне 
канализације. 
Решетка је 
15x15цмcm.Сливни
к се поставља у 
тоалету у делу код 
умиваоника, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу HL“).У 
цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат и транспорт. 

8,00 
ком 

 
  

 

  

2 Набавка 
транспорт и 
монтажа 
умиваоника 
60x50cm, одливног 
вентила и сифона. 
Умиваоници се 
монтирају конзолно 
на зиду, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу Kolo“). 
У цену урачунати 

11,00 
ком 
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потребну радну 
снагу, материјал, 
алат и транспорт. 
 

3 Набавка 
транспорт и 
монтажа WC 
шкољке 
од керамике са 
поклопцем, подна 
са водокотилићем 
високе монтаже, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу WC 
шоље Kolo, 
односно 
произвођачу 
водокотлића 
Geberit“).У цену 
урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат и транспорт.  
       

 

  

wc шоља са ПВЦ 
поклопцем 

8,00 
ком 

 
  

 

  

водокотлић високе 
монтаже 

8,00 
ком 

 
  

 

  

4 Набавка 
транспорт и 
монтажа акрилне 
туш каде 
димензија 80x80cm 
са комплет 
сливником, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођач Linni"). 
 У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат и транспорт. 
 

1,00 
ком 
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5 Набавка 
транспорт и 
монтажа зидне 
једноручне 
батерије која се 
монтира изнад 
умиваоника са 
прикључним 
цревима за топлу и 
хладну воду, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"Perla") У цену 
урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат и транспорт. 
 

11,00 
комплет 

 
  

 

  

6 Набавка 
транспорт и 
монтажа 
једноручне зидне 
батерије са тушем 
која се монтира код 
туша са 
прикључима за 
топлу и хладну 
воду, и постољем 
за главу туша које 
се фиксира на зид 
на висини 1,90m, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Perla").У цену 
урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал, 
алат и транспорт. 

9,00 
комплет 

 
  

 

  

7 Набавка 
транспорт и 
монтажа држача 
тоалет папира, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Rosan")У цену 
урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал и 
алат. 

8,00 
ком 

 
  

 

  

8 Набавка 
транспорт и 
монтажа 
самостојеће четке 
за чишћење WC 

8,00 
комплет 
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шкољке са 
постољем. 
Четка и постоље 
од ПВЦ-а. 

9 Набавка 
транспорт и 
монтажа зидног 
дозатора течног 
сапуна цца 0,35 lit, 
од квалитетне 
пласите са хром 
облогом, 
карактеристичних 
димензија, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Minotti”) 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал и 
алат. 
 

8,00 
комплет 

 
  

 

  

10 Набавка 
транспорт и 
монтажа зидног 
држача папирног 
убруса 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
Minotti”) 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал,и 
алат. 

8,00 
комплет 

 
  

 

  

11 Набавка 
транспорт и 
монтажа огледала 
димензија цца 
50x60cm са 
обореном ивицом 
од по 20 mm са 
сваке стране. 
Огледала се 
монтирају изнад 
умиваоника који је 
самосталан, 
шрафљењем на 
зид.  
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал,и 
алат. 
 

8,00 
ком 
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12 Набавка и 
монтажа завесе 
код туша 
Завесу поставити 
на висини од cca 
210cm. Профиле за 
качење завесе 
фикисрати 
одговарајућим 
елементима за 
зидове. У цену 
урачунати 
потребну радну 
снагу, материјал,и 
алат. 
 

1,00 
ком 

 
  

 

  

13 Набавка и 
постављање 
канте за отпатке у 
WC кабини  и 
претпростору.Хро
мирана канта 
запремине 5 
литараХигијенски 
се отвара 
притиском ноге на 
папучицу.Састоји 
се од спољашње 
хромиране канте, а 
унутрашња канта 
која је пластична 
има и дршку ради 
лакшег вађења и 
пражњења. 

9,00 
ком 

 
  

 

  

14 Набавка и 
монтаза 
вешалица у WC 
кабини и код туша 
 

8,00 
ком 

 
  

 

  

15 Набавка и 
монтажа 
елемената 
расвете у свим 
просторијама 
(плафонске лампе 
са сијалицам) 
Елементе расвете 
монтирати на 
местима претходно 
демонитараних. 
Елементи са 
стакленим 
дифузором, грлом 
Е27, 1x60W, Ø25-

30cm. Елементи 
који се монтирају у 
просторијама 
тоалета треба да 
имају ИП 54. 
У ставку урачунати       
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и компакт флуо 
сијалицу 
(штедљиву) снаге 
23 W, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу "Lux") 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат, радну 
скелу и транспорт. 

  елементи расвете 
у тоалету 

9,00 
ком 

 
  

 

  

  елементи расвете 
у собама 

16,00 
ком 

 
  

 

  

16 Набавка и 
монтажа 
прекидача у свим 
просторијама 
Прекидаче 
монтирати на 
местима претходно 
демонтираних. Сви 
прекидачи треба да 
буду беле боје, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"Metalka Majur"). 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 
 

16,00 
ком 

 
  

 

  

 17 Набавка и 
монтажа 
индикатора у 
свим купатилима 
Индикаторе 
монтирати на 
местима претходно 
демонтираних. Сви 
прекидачи треба да 
буду беле боје, 
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"Metalka Majur"). 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 

9,00 
ком 
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18 Набавка и 
монтажа утичница 
у свим 
просторијамаУтич
нице монитрати на 
местима претходно 
демонтираних. Све 
утичнице треба да 
буду беле боје,  
одговарајућег 
квалитета („или 
одговарајуће 
произвођачу 
"Metalka Majur"). 
У цену урачунати 
потребну радну 
снагу, алат и 
транспорт. 

 
    

 

  

  утичнице у 
купатилима ИП54 

9,00 
kom 

 
  

 

  

  утичнице у собама 16,00 
kom 

 
  

 

  

19 Набавка и уградња 
маски 
вентилационих 
решетки димензија 
50x50 cm. Маске 
уградити на месту 
претходно 
демонтираних 
маски. Тип маски у 
складу са 
постојећим. 
 

1,00 
паушал 

 
  

 

  

20 Демонтжа облоге и 
провера цевовода 
централног 
система за 
вентилацију и 
климатизацију на 
местима спуштања 
до вентилационих 
решетки. 
Проверити све 
спојне елементе, 
заменити заптивне 
гуме, проверити 
исправност свих 
вентила и славина. 
Све дотрајале и 
оштећене 
елементе заменити 
носвим. По 
завршетку радова, 
облогу вратити у 
првобитно стање. 

1,00 
паушал 
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21 Завршно 
чишћење објекта 
Опрати  подове 
више пута, односно 
подови треба да 
буду потпуно чисти 
без било какве 
прљавштине. 
Опрати прозоре и 
врата. Очистити 
сва светлећа тела, 
прекидаче, 
утикаче, кутије, 
ограде, сву опрему, 
као и све остало 
што је упрљано 
приликом 
моловања или 
било којих других 
радова. 
Одржавање 
чистоће до 
примопредаје 
између извођача 
радова и корисника 
објекта 

885,00 
m² 
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9 СИСТЕМ ЗА 
ДОЈАВУ 
ПОЖАРА       

 

  

 ОПРЕМА       
 

  

1 Микропроцесорски 
контролисана 
адресабилна 
централа система 
детекције пожара, 
заснована на 
комуникацији са 
стандардним и 
интелигентним 
јављачима пожара 
и другим 
елементима преко 
4 петље 
капацитета маx 504 
адресе. Централа 
подржава 
индустријски 
BACNet протокол. 
Централа поседује 
осветљени LCD 
дисплеј са 8x40 
карактера за 
приказ текстуалних  
информација у 
мирном стању и 
инструкција 
оператору у 
алармном стању уз 
коришћење 
одговарајућег 
менија за 
комуникацију. 
Опционо, централа 
поседује могућност 
мрежног 
повезивања са 
другим централама 
и PP терминалима. 
Предвиђен је 
потребан број 
програмибилних 
релејних излаза за 
управљање 
техничким 
системима у 
случају пожара, као 
и могућност 
интеграције у 
системе за 
централни надзор 
и управљање. 
Уграђена је напојна 
јединица 
(24В/150W) за 

1,00 
комплет 
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мрежно напајање и 
аутоматско 
пуњење 
акумулаторске 
батерије за 
резервно напајање 
у трајању од 72 
сата у мирном 
стању и додатних 
30 мин. у стању 
аларма. Централа 
је уграђена у 
стандардно 
кућиште и осим 
основне опреме, 
садржи и следеће 
елементе: 

2 Адресабилни 
аутоматски оптички 
детектор пожара 
широког спектра са 
анализом 
пожарних 
параметара и 
аутоматском 
компензацијом 
штетних утицаја. 
Детектор поседује 
оптоелектронску 
комору за 
детекцију тамних и 
светлих димних 
честица са 
повећаним 
имунитетом према 
лажним алармима, 
компатибилан на 
постојећи 
централни уредјај 
FC2040, 
одговарајућег типа 
(„или одговарајући 
типу FDО221”) 

35,00 
ком 

 
  

 

  

3 Подножје 
адресабилних 
детектора пожара  
израђено од 
синтетичког 
материјала 

35,00 
ком 
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отпорног на 
ударце, вибрације 
и огреботине са 
терминалним 
контактима без 
завртања. Боја 
подножја чисто 
бела, РАЛ 9010 

4 
 Натписна плочица 

35,00 
ком 

 
  

 

 
 

 
 

5 Адресабилни ручни 
јављач пожара са 
директним 
активирањем 
ломљењем 
заштитног стакла. 
У јављач је уграђен 
изолатор линије од 
кратког споја и 
прекида. 
Електроника ручног 
јављача пожара са 
директним 
активирањем 
ломљењем 
заштитног стакла. 
У јављач је уграђен 
изолатор линије од 
кратког споја и 
прекида,  
компатибилан на 
постојећи 
централни уредјај 
FC2040 , 
одговарајућег типа 
(„или одговарајући 
типу FDMЕ221”) 

2,00 
ком 

 
  

 

  

6 Кућиште јављача, 
црвено, категорија 
заштите IP44 

2,00 
ком 

 
  

 

  

7 Паралелни 
индикатор пожара, 
одговарајућег типа 
(„или одговарајући 
типу FDAI91”) 

35,00 
ком 

 
  

 

  

 8 Алармна сирена са 
јачином звука 
већом од 
105дБ/1m, 
подешавање 24 
различитих 
упозоравајућих 
тонова, за монтажу 
на зид, механичка 
категорија заштите 
IP 54/IP65, 
израђена од беле 
АБС пластике , 
одговарајућег типа 
(„или одговарајући 

1,00 
ком 
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типу ROLP/W/S”) 

 ИНСТАЛАЦИЈА       
 

  

9 Набавка, испорука 
и полагање кабла 
JH(St)H 2x2x0.8mm 

876,00 
m 

 
  

 

  

10 Набавка, испорука 
и полагање кабла 
FE180/Е30 ЛиХЦХ 
3x1.5mm 

35,00 
m 

 
  

 

  

11 Набавка, испорука 
и полагање ПВЦ 
каналица 16x16mm 

438,00 
m 

 
  

 

  

12 Набавка, испорука 
и полагање ПВЦ 
каналица 40x40mm 

40,00 
m 

 
  

 

  

13 Ситан 
неспецифицирани 
материјал 

1,00 
паушал 

 
  

 

  

 ПУШТАЊЕ У 
РАД       

 

  

14 Монтажа и 
повезивање 
подножја 
аутоматских 
јављача, ручних 
јављача, 
паралелних 
индикатора и 
сирена 

73,00 
ком 

 
  

 

  

15 Крајња монтаза, 
програмирање 
система и 
корисничких 
текстова, пуштање 
у рад, обука 
корисника, 
примопредаја 
техничке 
документације и 
примопредаја 

1,00 
комплет 

 
  

 

  

 ПЦ 
МОНИТОРИНГ       

 

  

16 Пуштање у рад 
просирења 
софтверског пакета 
ММ8000 за 
графицки приказ 

1,00 
комплет 

 
  

 

  

 ПРОЈЕКАТ   
 

  
 

  

17 Израда пројекта 
изведеног стања 

1,00 
комплет 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

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

понуђену ставку; 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку 

понуђену ставку; 
 У колони 6. 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 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваку понуђену ставку 
 и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.) и 
додати евентуалне остале трошкове уколико су посебно исказани; На 
крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку 
понуђену ставку и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 3.) и додати остале трошкове уколико су исказани увећане за 
износ ПДВ-а; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 
 
 
 

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

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

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

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова- Санација и адаптација VI спрата РЈ „Дом 
Дудова шума“-Јединица за појачану негу, број 18/16/ОП, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________ у поступку јавне набавке радова- 
Санација и адаптација VI спрата РЈ „Дом Дудова шума“-Јединица за појачану 
негу, број 18/16/ОП, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
 

      Место и датум:                                      Потпис понуђача 

 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
Потврђујем да је понуђач _________________________________ (назив 
понуђача) дана ________________ у термину од ________ часова извршио 
обилазак објекта РЈ „Дом Дудова шума“ , Јединица за појачану нргу, 6. Спрат, 
на адреси Алеја Маршала Тита 31, у Суботици, у циљу сагледавања постојећег 
стања и услова за извођење радова по јавној набавци 18/16/ОП. 
 
 
 
 
 
 

 

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). 

 


