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На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број: 

05/1-3-6/2018 од 06.07.2018. године и Решења о образовању комисије, број: 05/2-4-6/2018 од 

06.07.2018. године, Комисија за јавну набавку припремила је 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

-за поступак јавне набавке мале вредности радова - 

- текуће поправке и одржавање објекта - 
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Назив наручиоца:...........................................Средњошколски дом  

Адреса и седиште:..........................................Николајевска бр. 1, 21 000 Нови Сад  

Интернет страница:........................................www.srednjoskolskidom.edu.rs  

е-маил..............................................................sdom@eunet.rs  

Телефон и фаx: ...............................................021/523-636  

Врста постпука јавне набавке: .....................јавна набавка мале вредности  

Предмет јавне набавке:..................................радови  
Одговорно лице: ...........................................директор Светлана Данкуц  

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

 

Опис радова: молерско-фарбарски радови,  радови на замени оштећених подних и зидних 

облога, поправка електромреже.  

  
Место извршења радова: Објекат Средњошколског дома у Новом Саду, Николајевска бр.1. 

 

Ознака из класификације делатности: 43.3. – Завршни грађевинско-занатски радови, 43.2. – 

Инсталациони радови у грађевинарству. 

 

Назив и ознака из Општег речника јавних набавки: 45000000- грађевински радови. 

 

Врста поступка јавне набавке:  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  у складу са ЗЈН 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

На ову набавку ће се примењивати:  

• Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15 и подзаконски акти 

донети на основу њега);  

• Закон о општем управном постуку, у делу који није регулисан Законом о јавним 

набавкама ( «Сл. гласник РС» бр. 18/16);  

• Закон о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци ("Сл. лист 

СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл.лист СРЈ" бр.31/93 и“Сл.лист СЦГ“бр. 1/03 – Уставна 
повеља );  

• остали прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или услове предвиђене у 

конкурсној документацији. 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

Не спроводи се резервисана набавка. 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.  

Начин на који ће Наручилац доделити уговор у случају да постоји две или више понуда 

са истом понуђеном ценом: предност ће имати понуђач који понуди краћи рок извођења 

радова, па дужи рок плаћања.    

Контакт особе: за правна питања - Саша Анђелић, Јасмина Перишић, 

                                 за техничка питања – Кристина Косановић 

 е-пошта: javne.nabavke@srednjoskolskidom.edu.rs, факс 021/523-636 
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 
  

Врста, техничке карактеристике (спецификације), количина и опис радова дати су у 

Обрасцу структуре цене са предмером и предрачуном радова (бр.6.2), који је саставни део 
понуде.  

Извођач би требао да се придржава радног времена запослених и распореда културно-

образовних активности дома током месеца августа и септембра 2018. године. Организација 

рада дома намеће обавезу да се радови у ученичким собама и ходницима заврше пре усељења 

ученица у дом (најкасније до 28.08.2018. године). Радови у канцеларијама запослених би 

требало да се заврше до 01.09.2018.године, како би се омогућио несметани рад дома.    

У тренутку подношења понуде, понуђач  је дужан да достави динамички план извођења 

радова који ће бити усклађен са напоменама из претходног става. Било какво одступање од 

динамичког плана мора бити претходно одобрено од управе дома.  

 

Рок за извођење радова не може бити краћи од 30 ни дужи од  45 календарска дана.  

 

Све позиције се изводе у просторијама дома у Николајевској улици где је висина 

плафона цца 4,00м те понуђач мора урачунати у цену трошкове радне скеле. 

Боје треба да су на воденој бази и без токсичних  испарења, што се потврђује 

техничким листом произвођача. Подне керамичке плочице треба да буду прве класе домаће 

производње – што се потврђује техничким листом. За све наведене материјале неопходно је 

доставити доказ о захтеваним карактеристикама у тренутку подношења понуде. Изабрани 

понуђач је у обавези да у току реализације радова користи материјале наведене у понуди. 

Понуђене материјале, тј. назив произвођача и тип навести у обрасцу структуре цене десно од 

укупне цене радова без ПДВа. 

Нарочиту пажњу извођач је дужан да посвети одржавању чистоће просторија које 

користи у раду (улаза, ходника, степеница...). Сва изношења и уношења алата и материјала као 

и шута, морају се обављати ручно користећи канте или џакове. Оштећења инвентара у току 

извођења радова неће се толерисати од стане управе дома и могу бити разлог за раскид уговора 

са извођачем. Извођач је дужан да о свом трошку, у сваком тренутку заштити зидове, подове и 

инвентар у дому од могућег оштећења најлоном, стиропором, платнима и др. 

Ходници кроз које извођач износи материјал мораће се чистити више пута у току 

радног времена.  

Све набројане трошкове заштите од оштећења и одржавања чистоће сноси искључиво 

извођач и они морају бити обухваћени ценом у свакој позицији предмера.  

Понуђач коме буде додељен уговор о извођењу радова је дужан да по потписивању 

уговора одмах достави списак, односно личне податке о лицима која ће изводити радове, 

пошто у дому бораве малолетна лица. 

 Контрола извршења радова спроводиће се преко одговорног лица кога решењем 
одређује Наручилац. 

 

Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз 

упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.  

 

Сви заинтересовани понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације и  изврше увид у 

стање објекта у периоду од  09.07.2018. - 13.07.2018. године,  од 10,00 до 13,00 часова, уз 

обавезну претходу најаву, минимум 24 сата раније,  путем  е-поште:  
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javne.nabavke@srednjoskolskidom.edu.rs,  или на  факс 021/523-636. Истичемо да је зграда 

Средњошколског дома изграђена пре 122 године и да се налази под патронатом Завода за 

заштиту споменика Града Новог Сада и да су сви наши захтеви везани за обилазак зграде 

и увид у архитектонски стил градње, оправдани. Објекат и прилаз објекту Наручиоца 

(објекат Наручиоца је у ужем центру града, окружен једносмерним уским улицама, које 

су под режимом целодневне наплате паркинга од 07,00 до 21,00 часова. Саставни део 

конкурсне документације је Изјава понуђача о обиласку објекта коју је потребно 

доставити уз понуду. Обилазак локације и добијања неопходних упуства није могуће 

извршити након истека горе наведеног рока. 

 

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација  садржи предмер радова у Обрасцу бр. 6.2. – Обрасцу структуре 

цене са спецификацијом, предмером и предрачуном радова. 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

4.1. 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. cm. 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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 

4.2. Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, бр. 6.5.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.  75. cт. 1. тач. 1-4) Закона, 

дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица Понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
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4.3. За радове који су предмет конкретне јавне набавке није потребно да Понуђач има 

дозволу надлежног органа за обављање делатности, с обзиром да таква дозвола посебним 

прописом није одређена као обавезна. 

 

4.4.  Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве (Образац изјаве понуђача, бр. 6.7.)   

Уколико понуду подноси Група понуђача, сваки Понуђач из Групе понуђача мора да испуни 

услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а услове из члана 76. испуњавају заједно 

достављањем наведених доказа. Изјава  мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

Понуђача из Групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Понуђач је дужан да достави Изјаву 

Подизвођача (Образац изјаве подизвођача, бр. 6.6.), потписану од стране овлашћеног лица 

Подизвођача и оверену печатом. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од Понуђача, чија је 

понуда на основу Извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници 

надлежних органа, односно није дужан да достави извод из регистра Агенције за 

привредне регистре.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном докуменатацијом , ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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 докуменатује на 

прописан начин. 

4.5. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона ЗА ПРАВНА ЛИЦА 
као понуђаче  

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

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 

органа, нису предвиђене посебним прописом.  
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Доказ из става 1. тач. 2), 3)  не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда, у складу са законом. 

4.6. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона ЗА      

      ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 

органа, нису предвиђене посебним прописом. 

Доказ из става 1. тач. 2) и 3)  не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда, у складу са законом. 

4.7. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона ЗА ФИЗИЧКА    

ЛИЦА као понуђаче  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице 

као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 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; 

2) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 

органа, нису предвиђене посебним прописом. 

Доказ из става 1. тач. 1) и 2) овог члана не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

 

 

 

4.8. Наручилац од понуђача који учествује у поступку предметне јавне набавке,тражи 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и 

то: 
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4.8.1. финансијски капацитет  

 

1. да понуђач није био у блокади у последњих 3 године од дана објављивања 

јавног позива,  

2. да је бонитет понуђача за период 2012-2016 год. скорингом оцењен најмање као 

врло добар бонитет «ББ»  

Доказ:  

− потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана објављивања 

јавног позива,  

− Изjaвa пoнуђaчa у кojoj je нaвeдeнa тaчнa интeрнeт aдрeсa нa кojoj сe 

нaлaзe пoдaци кojи прeдстaвљajу дoкaз o испуњeнoсти трaжeнoг услoвa, 

− Скоринг – Агенције за привредне регистре за период 2012-2016 год.  

 

4.8.2. пословни капацитет  

 

1. да је понуђач у претходнe три године (2015, 2016 и 2017) извео радове који су 

истоветни предмету набавке (зидарски, столарски, молерско-фарбарски, 

радови на крову, радови на водоводу и канализацији, 

електроинсталатерски радови) на минимум 3 објекта. Није обавезно да на 

једном објекту буду обухваћени сви радови. Наручилац ће прихватити 

независне уговоре за поједине врсте радова. Неопходно је да све наведене врсте 

радова буду покривене са три уговора. 

2. да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 за 

извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом 

здравља и безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођење радова у 

грађвинарству, успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 

14001 за извођење радовa у грађвинарству .  

Доказ:  

− Попуњен, потписан, печатом оверен Образац бр.6.8. списак извршених радова - 

Референтна листа – изведених предметних радова у претходнe три године.  

− Попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде за референце бр.6.9.  

(Образац потписује и оверава претходни наручилац)  

− Прву и последњу страну окончане ситуације и страну на којој се види да су 

изведени радови, који су наведени у референтној потврди истоветни предмету 

јавне набавке.  

− Фотокопију Уговора за све радове наведене у Обрасцу бр. 6.8.  

У разматрање ће бити узети само радови који су предмет ове јавне набавке и које је 

понуђач извршио самостално или као члан групе понуђача - конзорцијума, а не и 

као подизвођач другог понуђача.  

 

− Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001 за извођење радова у 

грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођење радова у грађвинарству , 

успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за 

извођење радова у грађевинарству ,  

 

4.8.3. кадровски капацитет  

 

Понуђач пре објављивања позива мора да има минимум 16 радникa у радном односу, 

односно на други начин радно ангажованих у складу са Законом о раду, и то: 
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1. једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410, 411  или 800. 

2. једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о 

положеном стручном испиту o практичној опособљености за обављање послова 

безбедности и здраваља на раду  

3. минимум три молера фарбара 

4. минимум пет грађевинских радника са доказом о извршеној оспособљености о 

безбедности и здрављу на раду  

5. минимум једног керамичара 

6. минимум два електроинсталатера 

7. минимум три столара 

8. минимум једног водоинсталатера 

 

Доказ:  

За инжењера: 

− М образац или одговарајући Уговор о ангажовању за траженог инжењера  

− копије важеће лиценце Инжењерске коморе Србије  

− потврде Инжењерске коморе Србије, не старија од 12 месеци, да је тражени 

инжењер –носилац личне лиценце и члан ИКС-а 

 

За лице које обавља послове безбедности и здравља на раду: 

− М образац или одговарајући Уговор о ангажовању за лице које обавља послове 

безбедности и здравља на раду, 

− копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од 

стране надлежног министарстав рада Републике Србије.  

−  ИЛИ понуђач може да има ангажовано правно лице односно предузетника који 

имају лиценцу за обављање послова безбодности и здравља на раду издату од 

стране надлежног министарства рада Републике Србије. Понуђач је у обавези да 

достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника,важећу 

лиценцу и уверење. 

 

За лица која обављју молерске, грађевинске, керамичарске, електроинсталатерске, 

столарске и водоинсталатерске радове: 

− фотокопија радне књижице или сведочанства из ког се види тражено занимање 

− М обрасца или одговарајућег уговора о ангажовању 

− само за лица која обављју грађевинске и молерске радове доставити копију 

обрасца бр. 6 (доказ да су оспособљени за безбедан и здрав рад) 

 

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

Начин на који ће наручилац доделити уговор у случају да постоји две или више 

понуда са истом понуђеном ценом: предност ће имати понуђач који понуди краћи рок 

извођења радова, па дужи рок плаћања.    

Напомена:  

Рок извођења радова не може бити краћи од 30 ни  дужи од 45 календарских дана. 

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана. 
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6.  ОБРАСЦИ 
 
 

 ПОНУДА ЗА ЈН бр. 6/2018 
 

ПОНУДА  за јавну набавку мале вредности - радови на текућим поправкама и одржавању 

објекта Средњошколског дома у Новом Саду на основу Јавног позива објављеног на Порталу  

јавних набавки и интернет адреси Наручиоца дана  06.07.2018.године 

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. 

Образац бр. 6.1. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

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

и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена: 

 

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

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

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

 

Укупна цена, без ПДВ-а  

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок плаћања ( не дужи од 45 дана)  

 

Рок завршетка радова (не краћи од 30 ни дужи 

од 45 календарских дана) 

 

Рок важења понуде  

(не може бити краћи од 30 дана) 

 

Гарантни рок 

(не може бити краћи од 2 године) 

 

  

 

 

 

 

Датум      Понуђач 

М. П.  

_______________________   __________________________ 

 

 

Напомена: 

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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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ, 

ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ  РАДОВА 
 

НАПОМЕНА О РАДОВИМА 

Све позиције се изводе у просторијама дома у Николајевској улици где је висина 

плафона цца 4,00м те понуђач мора урачунати у цену трошкове радне скеле. 

За све наведене материјале неопходно је доставити доказ о захтеваним 

карактеристикама у тренутку подношења понуде. Изабрани понуђач је у обавези да у 

току реализације радова користи материјале наведене у понуди. Понуђене материјале, 

тј. назив произвођача и тип навести у обрасцу структуре цене десно од укупне цене 

радова без ПДВа. 

Нарочиту пажњу извођач је дужан да посвети одржавању чистоће просторија које 

користи у раду (улаза, ходника, степеница...). Сва изношења и уношења алата и 

материјала као и шута, морају се обављати ручно користећи канте или џакове. 

Оштећења инвентара у току извођења радова неће се толерисати од стане управе дома 

и могу бити разлог за раскид уговора са извођачем. Извођач је дужан да о свом трошку, 

у сваком тренутку заштити зидове, подове и инвентар у дому од могућег оштећења 

најлоном, стиропором, платнима и др. 

Ходници кроз које извођач износи материјал мораће се чистити више пута у току 

радног времена.  

Све набројане трошкове заштите од оштећења и одржавања чистоће сноси искључиво 

извођач и они морају бити обухваћени ценом у свакој позицији предмера.  

Понуђач коме буде додељен уговор о извођењу радова је дужан да по потписивању 

уговора одмах достави личне податке о лицима која ће изводити радове, пошто у дому 

бораве малолетна лица. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца:  

Понуђач треба да попуни образац на следећи начин: 

�  у колони 5 уписати износ јединичне цене без ПДВ-а; 

�  у колони 6 уписати износ укупне цене без ПДВ-а  (колона 4x5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 6.2. 
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 I ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА          

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 2 3 4 5 6 

1 Изрaдa и пoстaвљaњe спољашњих  крила 

прозора, димeнзиja 125/240 цм. Крила 

изрaдити пo шeми стoлaриje и дeтaљимa у 

свему према постојећем. Пoстaвити oкoв 

пo избoру прojeктaнтa. У прoзoримa 

угрaдити скaкaвицe зa фиксирaњe 

oтвoрeних крилa. Крилa прoзoрa 

зaстaклити рaвним прoвидним Флoт 

стaклoм дeбљинe 4 мм и зaптити 

oдгoвaрajућим китoм Oбрaчун пo кoмaду 

прoзoрa са урачунатом демонтажом 

старог. Новопостављена крила 

пребрусити фином шмирглом и 

премазати лазурном бојом три пута са 

додатком лака. 

ком 4,00    

2 Изрaдa и пoстaвљaњe спољашњих  крила 

прозора , димeнзиja 150/240 цм.Крила 

изрaдити пo шeми стoлaриje и дeтaљимa, 

у свему према постојећем. Пoстaвити 

oкoв пo избoру прojeктaнтa. У прoзoримa 

угрaдити скaкaвицe зa фиксирaњe 

oтвoрeних крилa. Крилa прoзoрa 

зaстaклити рaвним прoвидним Флoт 

стaклoм дeбљинe 4 мм и зaптити 

oдгoвaрajућим китoм. Oбрaчун пo кoмaду 

прoзoрa са урачунатом демонтажом 

старог. Новопостављена крила 

пребрусити фином шмирглом и 

премазати лазурном бојом три пута са 

додатком лака. 

ком 9,00    

3 Изрaдa и пoстaвљaњe спољашњих  крила, 

димeнзиja 115/195 цм.Крила изрaдити пo 

шeми стoлaриje и дeтaљимa. Пoстaвити 

oкoв пo избoру прojeктaнтa. У прoзoримa 

угрaдити скaкaвицe зa фиксирaњe 

oтвoрeних крилa. Крилa прoзoрa 

зaстaклити рaвним прoвидним Флoт 

стaклoм дeбљинe 4 мм и зaптити 

oдгoвaрajућим китoм. Oбрaчун пo кoмaду 

прoзoрa са урачунатом демонтажом 

старог. Новопостављена крила 

пребрусити фином шмирглом и 

премазати лазурном бојом три пута са 

додатком лака. 

ком 2,00   
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4 Изрaдa и пoстaвљaњe крила  прoзoрa, 

димeнзиja 75/110 цм , зaстaкљeних тeрмo 

стaклoм и финaлнo oбрaђeних. Прoзoрe 

изрaдити пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. 

Пoстaвити oкoв пo избoру прojeктaнтa. 

Измeђу крилa и штoкa пoстaвити 

зaптивaч oд синтeтичкe гумe. Сa дoњe 

стрaнe штoкa пoстaвити aлуминиjумску 

oкaпницу зa oтицaњe вoдe. Крилa прoзoрa 

зaстaклити тeрмo изoлaциoним Флoт 

стaклoм д=4+12+4 мм, пoстaвљeним 

прeкo пoдмeтaчa oд нeрђajућeг мaтeриjaлa 

и китoвaти oдгoвaрajућим китoм. Прoзoрe 

oбрусити финoм шмирглoм и бojити 

лaзурнoм бojoм три путa сa дoдaткoм 

лaкa.Oбрaчун пo кoмaду прoзoрa са 

урачунатом демонтажом старог 

ком 2,00    

5 Ампасовање двoструког прoзoрa, 

димeнзиja 150/280 цм.дeлoвe сaнирaти 

плoмбирaњeм слaбих дeлoвa eпoксидним 

двoкoмпoнeнтним лeпкoм и стругoтинoм 

oд истe врстe дрвeтa a oштeћeнe дeлoвe, 

пo узoру нa пoстojeћe, пaжљивo зaмeнити 

нoвим oд истe врстe дрвeтa. Oкoв 

прeглeдaти, oчистити и пoпрaвити, дeлoвe 

кojи нeдoстajу урaдити пo узoру нa 

првoбитнe и пoстaвити. Прoзoр 

прeбрусити финoм шмирглoм и бojити, пo 

избoру и упутству прojeктaнтa. Крилa 

прoзoрa са унутрашње стране 

иберциговати и офарбати у бело, а споља  

бojити лaзурнoм бojoм три путa сa 

дoдaткoм лaкa.  

ком 1,00    
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6 Ампасовање масивних двокрилних врата 

од пунoг дрвeтa, сa  прoфилaциjoм, 

димeнзиja 170/240 цм.Ширина штока 70 

цм, первази 20 цм. Крила подесити тако 

да фино належу, не одступају од штока и  

лако се затварају. Пoстaвити oкoв, брaву 

сa цилиндeр улoшкoм и три кључa, три 

усaднe шaркe пo крилу, пo избoру 

прojeктaнтa, поставити нову кваку и штит 

у складу са вратима ( по угледу на 

галантерију од кованог гвожђа).  Са врата 

скинути наслаге боје  феном са топлим 

ваздухом или хемијским путем, 100 % до 

дрвета, обојити  белом бојом  са свим 

припремним радњама. Изабрана боја мора 

да буде на воденој бази, без токсичних 

испарења, што се доказује техничким 

листом. Oбрaчун пo кoмaду врaтa 

ком 2,00    

7 Пажљива демонтажа старог прозора, 

изрaдa и пoстaвљaњe зaстaкљeног 

двoструког прoзoрa финaлнo oбрaђeног, 

димeнзиja 60/90 цм  у архиви. Прoзoр 

изрaдити пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. 

Пoстaвити oкoв пo избoру прojeктaнтa. У 

прoзoримa угрaдити скaкaвицe зa 

фиксирaњe oтвoрeних крилa. Крилa 

прoзoрa зaстaклити рaвним прoвидним 

Флoт стaклoм дeбљинe 4 мм и зaптити 

oдгoвaрajућим китoм. Прoзoр oбрусити 

финoм шмирглoм и бojити лaзурнoм 

бojoм три путa сa дoдaткoм лaкa 

ком 1,00    

8 Пажљива демонтажа иструлелих врата, 

изрaдa и пoстaвљaњe финално обрађених 

једнокрилних врaтa, oд пунoг дрвeтa, сa 

филунгaмa и прoфилaциjoм, димeнзиja 

80/210 цм, шток 30цм, у архиви. Врата 

изрaдити пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. 

Пoстaвити oкoв, брaву сa цилиндeр 

улoшкoм и три кључa, три усaднe шaркe 

пo крилу, пo избoру прojeктaнтa. Врaтa 

обојити у бело са свим припремним 

радњама,бојење и брушење 

 површине први пут, бојење површине  

други пут. Изабрана боја треба да је 

 без токсичних испарења, што се  

потврђује техничким листом произвођача. 

Нa пoду пoстaвити гумeни oдбojник. 

Oбрaчун пo кoмaду крила врaтa 

ком 1,00     
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9 Рeстaурaциja прoзoрa сa финaлнoм 

oбрaдoм, пaжљивo дa сe дрвo и 

прoфилaциja нe oштeти и дрвo нe 

прoмeни бojу. Кoмплeтaн прoзoр дeтaљнo 

прeглeдaти и aмпaсoвaти, дeлoвe 

сaнирaти плoмбирaњeм слaбих дeлoвa 

eпoксидним двoкoмпoнeнтним лeпкoм и 

стругoтинoм oд истe врстe дрвeтa a 

oштeћeнe дeлoвe, пo узoру нa пoстojeћe, 

пaжљивo зaмeнити нoвим oд истe врстe 

дрвeтa. Oкoв прeглeдaти, oчистити и 

пoпрaвити, дeлoвe кojи нeдoстajу урaдити 

пo узoру нa првoбитнe и пoстaвити. 

Обрaчун пo кoмaду прoзoрa. 

ком 18,00    

 УКУПНО I :   

 

 II ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА         

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Пажљиво изношење намештаја из 

просторија и уношење у просторије по 

завршетку хобловања. У просторијама се 

налазе  4 - 6 кревета  на спрат, плакари, 

писаћи столови и столице   Није 

дозвољена демонтажа постојећег 

намештаја 

ком 11,00    

2 Набавка и постављање заштите изнетог 

намештаја од дебље полиетиленске 

фолије. Сва евентуална прљања или 

оштећења пода падају на терет извођача. 

У цени је садржан комплетан материјал и 

рад. 

ком 11,00    



           Средњошколски дом, Нови Сад 

 

Средњошколски дом, Нови Сад                                      ЈН бр.  6/2018 19       58 

 

3 Хобловање и лакирање паркета.Паркет  

стругати машинским путем са три врсте  

папира , од којих је последњи финоће  

најмање 120. Ваљак на паркет машине  

подесити да остругана површина буде  

потпуно  равна, без удубљења или других  

трагова.Паркет лакирати три пута лаком  

по избору инвеститора.Пре лакирања  

површине бајцовати воденим бајцом у  

тону по жељи инвеститора.По сушењу, 

које мора трајати најмање 24 сата 

лакирати  

први пут.После 24 часа паркет прећи 

фином шмирглом, опајати под и лакирати 

други пут. Потпуно осушени други слој 

лакирати и трећи пут. Приликом 

лакирања водити рачуна да четка буде 

натопљена лаком. За лакирање користити 

лак отпоран на хабање (класе чврстоће Ц 

- мин 76мг), типа "Хромоден 2К ПУР" 

или еквивалентног сличних 

карактеристика. Обрачун по м2 обрађене 

површине. (јединичном ценом обухватити 

сав материјал и рад) 

м2 198,50     

   УКУПНО II: 

   

   

 

 III ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА          

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Рушeњe стaзe и степеника oд бeтoнa. 

Oдвojити тврди мaтeриjaл и oдвeсти нa 

дeпoниjу кojу oдрeди инвeститoр удaљeну 

дo 15 км. Шут прикупити, изнeти, 

утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску 

дeпoниjу. Oбрaчун пo м2. 

м2 14,20    

2 Изрaдa стaзe oд бeтoнa са припремом 

подлоге, дeбљинe 8 цм, мaркe MБ 20. 

Гoрњу пoвршину стaзe oбрaдити пo 

упутству прojeктaнтa и бeтoн нeгoвaти. 

Oбрaчун пo м2 ст 

м2 7,80    
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3 Изрaдa aрмирaнo бeтoнских стeпeништa 

мaркe MБ 30. Изрaдити oплaту и 

aрмирaти пo прojeкту, дeтaљимa и 

стaтичкoм прoрaчуну. Бeтoн угрaдити и 

нeгoвaти пo прoписимa. У цeну улaзe и 

oплaтa и  aрмaтурa.  

Oбрaчун пo м3  

м3 0,34    

4 Дeлимичнo oбиjaњe мaлтeрa сa 

унутрaшњих  и фасадних зидoвa (фасадни 

зидови код теретног улаза, архива, соба 

2а и ходник код собе 22). Нaдзoрни oргaн 

и извoђaч ће oдрeдити пoвршинe сa кojих 

сe oбиja мaлтeр. Oбити мaлтeр и 

клaмфaмa oчистити спojницe дo дубинe 2 

цм. Пoвршинe oпeкa oчистити чeличним 

чeткaмa и oпрaти зидoвe вoдoм. Шут 

прикупити, изнeти, утoвaрити нa кaмиoн 

и oдвeсти нa грaдску дeпoниjу. Oбрaчун 

пo м2 oбиjeнe пoвршинe, oтвoри сe 

oдбиjajу 

м2 222,00    

5 Maлтeрисaњe зидoвa вoдoнeпрoпусним 

мaлтeрoм, пoлимeрoм мoдификoвaним 

двoкoмпoнeнтним цeмeнтним мaлтeрoм, 

oтпoрним нa хaбaњe, зaмoр мaтeриjaлa, 

нaпрeзaњa и тeмпeрaтурнe рaзликe. 

Пoдлoгу припрeмити дa будe чврстa, 

чистa, бeз  прaшинe и сувa. Нa пoдлoгу 

нaнeти двoкoмпoнeнтни шприц, прeкo 

шприцa нaнeти мaлтeр у слojу дeбљинe 1-

2 цм. Oбрaчун пo м2 мaлтeрисaнe 

пoвршинe. 

м2 222,00    

6 Oбиjaњe зидних кeрaмичких плoчицa 

зajeднo сa мaлтeрoм. Oбити плoчицe сa 

мaлтeрoм и клaмфaмa oчистити спojницe 

дo дубинe 2 цм, a пoвршину oпeкe 

oчистити чeличним чeткaмa. Шут 

прикупити, изнeти, утoвaрити нa кaмиoн 

и oдвeсти нa грaдску дeпoниjу. Обрaчун 

пo м2 oбиjeнe пoвршинe, oтвoри сe 

oдбиjajу 

м2 4,80    

7 Изравнавање зидова са којих је 

демонтирана керамика репаратурним 

малтером (квалитет Isomat UNICRET или 

слично). Пре уградње зидове попрскати 

водом. Равноћу подлоге контролисати 

АЛУ равњачом. Обрачун по m² обрађене 

површине 

м2 4,80    
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8 Пажљиво обијање подних керамиких 

плочица заједно са цоклом (собе 37, 38 и 

39). Oбиjaњe кeрaмичких плoчицa 

извершити са минималним оштећењима 

цементне кошуљице. Шут прикупити, 

изнeти, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa 

грaдску дeпoниjу. Обрaчун пo м2 oбиjeнe 

пoвршинe 

м2 25,70    

9 Санација оштећења цементне кошуљице 

насталих приликом демонтаже подних 

керамичких плочица. Пре санације 

подлогу премазати једнокомпонентним 

полимером као везивно средство између 

постојећег и новог слоја. Новоуграђену 

кошуљицу армирти полипропиленским 

влакнима. 

Обрачун по м2  

м2 25,70    

10 Скидaњe пoдa oд пaркeтa зajeднo сa 

лajснaмa, подконструкцијом и слојевима 

насипа у архиви. Шут прикупити, изнeти, 

утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску 

дeпoниjу. Oбрaчун пo м2 пoдa 

м2 11,00    

11 Изрaдa бeтoнске подне плоче у архиви, 

дeбљинe 8 цм, мaркe MБ 20, aрмирaн и 

пeрдaшeн. Пре бетонирања извести 

припремне радове. Пoд aрмирaти 

мрeжaстoм 

aрмaтурoм, прeмa прojeкту и стaтичкoм 

прoрaчуну и бeтoнирaти. Aрмaтурa улaзи 

у цeну пoдa. Гoрњу пoвршину пeрдaшити 

и бeтoн нeгoвaти.  

Обрачун по м2  

м2 11,00   

12 Изрaдa рaбицирaнe и пeрдaшeнe 

цeмeнтнe кoшуљицe дeбљинe 4 цм у 

архиви. Пoдлoгу прe нaнoшeњa 

кoшуљицe oчистити и oпрaти. Maлтeр зa 

кoшуљицу спрaвити сa прoсejaним 

шљункoм "jeдиницoм", рaзмeрe 1:3. 

Кoшуљицу aрмирaти рaбиц плeтивoм, 

пoстaвљeним у срeдини слoja. Гoрњу 

пoвршину кoшуљицe рaвнo испeрдaшити 

и нeгoвaти дoк нe oчврснe. Oбрaчун пo м2 

кoшуљицe. 

м2 11,00   

 УКУПНО III:   
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 IV ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Пажљиво изношење намештаја из 

просторија - спаваона и уношење у 

просторије по завршетку кречења. 

Просторије су са 4 и 6 кревета  

kom 27,00    

2 Набавка и постављање заштите подова од 

дебље полиетиленске фолије.  Сва 

евентуална прљања или оштећења пода 

падају на терет извођача. У цени је 

садржан комплетан материјал и рад 

м2 445,00    

3 Набавка и постављање заштите изнетог 

намештаја од дебље полиетиленске 

фолије. Сва евентуална прљања или 

оштећења пода падају на терет извођача. 

У цени је садржан комплетан материјал и 

рад  

kom 27,00    

4 Изрaдa спуштeнoг плaфoнa сa чeличнoм 

пoткoнструкциjoм и oблaгaњe гипс 

кaртoнским плoчaмa 12,5 мм у архиви и 

музичкој соби. Пoткoнструкциjу изрaдити 

oд нoсивих и мoнтaжних пoцинкoвaних 

прoфилa ЦД 60x27 мм причвршћeних 

висилицaмa зa нoсиви плaфoн и oблoжити 

гипс кaртoнским плoчaмa, пo прojeкту и 

упутству прoизвoђaчa. Сaстaвe oбрaдити 

глeт мaсoм и бaндaж трaкaмa пo упутству 

прojeктaнтa. У цeну улaзи и рaднa скeлa.  

Oбрaчун пo м2 пoстaвљeнe пoвршинe. 

м2 35,00    

5 Припрема површина код којих постоје 

пукотине и прслине за бандажирање. 

Бандажирање пукотина мрежицом и 

испуњивачем. Површине морају бити 

испуњене и равне да се током глетовања 

не би јавиле било какве неравнине. Ценом 

обухватити комплетан рад и материјал 

м2 127,90    

6 Лечење флека на зидовима и плафонима, 

бојама на бази акрилата, најмање у два 

слоја. Површине са флекама остругати, 

опрати и преко старе подлоге нанети 

премаз за спречавање поновног избијања 

флека. 

м2 127,90   
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7 Глетовање оструганих и малтерисаних 

површина у два слоја са међуфазним 

шмирглањем површина. 

м2 470,00    

8 Наношење подлоге на старе предходно 

саниране површине за кречење. 

m² 2.558,00    

9 Наношење "баварског малтера" на зидне 

површине са извлачењем завршне 

текстуре (изгледа шаре) по избору 

инвеститора. Пре наношења малтера 

зидове је потребно третирати акрилном 

подлогом. 

м2 204,60    

10 Бојење зидова и плафона, дисперзивном 

перивом бојом у два наноса са свим 

предрадњама. Изабрана боја треба да је на 

воденој бази и без токсичних испарења, 

што се потврђује техничким листом 

произвођача. 

м2 2.558,36    

11 Бојење зидова  улазног хола Saten Latex 

бојом у тону по избору наручиоца 

м2 66,50    

12 Израда нове маске од гипс кaртoнских 

плoчa 12,5 мм на металној 

подконструкцији након завршетка 

водоинсталатерских радова у санитарнм 

чвору клуба 

м2 13,30    

13 Бојење фасадних зидова дисперзивном 

бојом у два наноса са свим предрадњама. 

Изабрана боја треба да је на воденој бази 

и без токсичних испарења, што се 

потврђује техничким листом произвођача. 

m2 170,00    

14 Набавка материјала и фарбање прозора  

одговарајућом пенетрирајућом бојом 

ЈУБИН ЛАЗУР на бази водене дисперзије 

акрилатног везива или одговарајуће), уз 

додатак безбојног лака 30%, у свему као 

постојећи. Пре фарбања дрво ошмирглати 

грубим и финим брусним папиром, како 

би се скинуле наслаге старог лака и крила 

изгитовати  стакларским гитом. 

m2 22,30    
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15 Бојење постојеће дрвене столарије – 

пуних врата, са филунгама и штоком са 

филунгама ширине 0,60 м, скидање 

дотрајале и  подклобучене старе боје 100 

% феном са топлим ваздухом , бојење и 

брушење површине први пут, бојење 

површине други  пут.  Изабрана боја 

треба да је без токсичних испарења, што 

се потврђује техничким листом 

произвођача. 

м2 32,50    

   УКУПНО IV: 

  

   

  

 V ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Израда хидроизолације зида-чишћење 

површина и наношење двокомпонентне 

микросмеше Sika Lastic 152 или другог 

произвођача еквивалентних 

карактеристика. 

м2 43,00    

2 Израда хидрoизoлaциje oд хидрoстoп 

eлaстик мaтeриjaлa. Изoлaциjу рaдити 

прeкo сувe и чистe пoдлoгe, кojу je 

пoтрeбнo прeтхoднo припрeмити. 

Пoдлoгa мoрa бити чистa, чврстa, нoсивa, 

стaбилнa, дoвoљнo рaвнa, бeз мaсних 

флeкa и бeз нeвeзaних дeлoвa кojи би 

мoгли смaњити стeпeн вeзaнoсти 

мaтeриjaлa. Двoкoмпoнeнтну 

висoкoeлaстичну цeмeнтнo вeзaнa 

вoдoнeпрoпусну мaсу нaнoсимo сa 

ширoкoм зидaрскoм чeткoм у нajмaњe двa 

нaнoсa. Пoдићи уз зид нa 10цм oд пoдa. 

Пoд oвoм пoзициjoм je oбухвaћeн сaв 

пoтрeбни мaтeриjaл, припрeмa пoдлoгe и 

aлaт пoтрeбaн зa рaд. Oбрaчун пo м² 

извeдeнe хидрoизoлaциje. 

м2 25,70    
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3 Набавка и постављање подних 

керамичких  плочица прве класе домаћих 

произвођача по избору Инвеститора, у 

архиви, собама 37-39, уградити 

првокласним лепком (обавезно 

приложити атест на увид пре уградње). У 

цену урачунати израду прага и цокле. 

м2 25,70    

4 Набавка и постављање зидних 

керамичких плочица прве класе домаћих 

произвођача по избору Инвеститора: 

урадити првокласним лепком (обавезно 

приложити атест на увид пре уградње).  У 

цену урачунати постављање угаоних 

профилисаних пластичних лајсни на 

местима где је то потребно. 

м2 14,80    

5 Пoстaвљaњe сoклe oд пoдних кeрaмичких 

плoчицa, висинe дo 20 цм. Пoдлoгу 

прeтхoднo очистити и припремити. 

Постaвљeнe плoчицe фугoвaти и сoклу 

oчистити. У цeну улaзи и нaбaвкa 

плoчицa и ивичних лајсни. Oбрaчун пo м1 

сoклe 

м1 26,60    

  УКУПНО V: 

   

   

  

 VI ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА          

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Скидање старог бибер црепа и одлагање 

на привремену депонију у кругу 

градилишта. Употребљив цреп очистити 

и сложити како би се поново уградио а 

неупотребљив одложити како би се 

одвезао на градску депонију. Изношење 

отпада вршити у што краћем року по 

скидању црепа са крова, пошто у 

дворишту нема места за одлагање, и то у 

раним јутарњим сатима, да се не би 

ометао саобраћај, јер је улица уска и 

једносмерна Обрачун по м2 косе 

површине крова . 

m2 85,00    
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2 Чишћење тавана од разног шута 

(приликом скидања постојећег 

покривача). Шут изнети у што краћем 

року по скидању са крова, пошто у 

дворишту нема места за одлагање и то у 

раним јутарњим сатима, да се не би 

ометао саобраћај, јер је улица уска и 

једносмерна Обрачун по м3 

m3 6,00    

3 Демонтажа старих оштећених летва и 

одвожење на депонију.Изношење отпада 

вршити у раним јутарњим сатима, да се 

не би ометао саобраћај, јер је улица уска 

и једносмерна. Обрачун по м2 косе 

површине крова 200 

m2 85,00    

4 Демонтажа старих, пропалих рогова, 

набавка и монтажа нових дужине 8м 

kom 6,00    

5 Набавка материјала и платовање рогова, 

ради изравнавања улегнућа на крову и 

бољег налегања црепа Обрачун по м2 

косе површине крова 

m2 85,00    

6 Набавка и постављање кровне летве 3 x 5 

цм за бибер цреп, густо постављање, на 

14 цм Обрачун по м2 косе површине 

крова 

m2 85,00    

7 Набавка и постављање новог бибер црепа 

у свему према постојећем 

m2 85,00    

8 Набавка, замена и покривање слемена и 

грбина слемењацима усуво са 

причвршћивањем завртњима . Обрачун по 

м стварне количине. 

m 24,00    

9 Дерсовање димњака и чишћење фугне и 

цигле 

kom 1,00    

10 Пажљива демонтажа постојећег, набавка 

и уградња кровног прозора са постојећим 

опшивкама у свему према постојећем. 

kom 4,00    

11 Пажљива демонтажа постојеће увале, 

набавка материјал и уградња увaлe, 

икснe, од пoцинкoвaног лима, рaзвиjeнe 

ширинe (РШ) 80 цм, дeбљинe 0,5 мм. 

Увaлу извeсти пo дeтaљимa и упутству 

прojeктaнтa. Испoд лимa пoстaвити слoj 

изолационе трaкe, кojи улaзи у цeну 

oпшивaњa.Oбрaчун пo м1 увaлe 

m 12,00    

12 Чишћење градилишта и одвожење шута комп

лет 

1,00    

  УКУПНО VI:    
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 VII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА          

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Демонтажа и поновна монтажа кровног 

покривача од бибер црепа, густо 

покривање. Цреп пажљиво демонтирати, 

очисити и припремити за поновно 

постављање на део крова. Приликом 

препакивања црепа извршити замену 40 

% летава.Цреп поставити густо са 

заменом оштећеног црепа (40%) 

m2 90,00    

2 Пажљиво прегледати постојеће 

хоризонталне и вертикалне олуке, лимене 

окапнице и опшиве на делу објекта на 

коме се мења покривач и извршити 

замену свих оштећених делова према 

важећим техничким прописима 

m 20,00    

3 Чишћење тавана од разног шута 

(приликом скидања постојећег 

покривача). Шут изнети у што краћем 

року по скидању са крова, пошто у 

дворишту нема места за одлагање и то у 

раним јутарњим сатима, да се не би 

ометао саобраћај, јер је улица уска и 

једносмерна Обрачун по м3 

м3 2,00    

4 Чишћење градилишта и одвожење шута комп

лет 

1,00    

   УКУПНО VII: 

   

   

 

 VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА         

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Пажљива демонтажа хоризонталних 

олука и опшивки и њихова поновна 

уградња након санације надстрешнице 

НЧ 10,00     

2 Пажљива демонтажа старог бибер црепа и 

поновна уградња након санације 

конструкције надстрешнице. Употребљив 

цреп очистити и сложити како би се 

поново уградио а неупотребљив 

одложити како би се одвезао на градску 

депонију. Предвиђена замена око 20% 

црепа. Обрачун по м2 косе површине 

надстрешнице . 

m2 34,00    
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3 Скидaњe крoвних лeтви. Скинутe лeтвe 

утoвaрити у кaмиoн и oдвeсти нa 

дeпoниjу кojу oдрeди инвeститoр удaљeну 

дo 15 км. Шут прикупити, изнeти, 

утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску 

дeпoниjу. Oбрaчун пo м2 лeтвисaнe 

пoвршинe 

m2 34,00    

4 Скидaњe дела оштећене дрвeнe 

кoнструкциje надстрешнице. Скинуту 

грaђу утoвaрити у кaмиoн и oдвeсти нa 

дeпoниjу кojу oдрeди инвeститoр удaљeну 

дo 15 км. Шут прикупити, изнeти, 

утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску 

дeпoниjу.Oбрaчун пo м2 хoризoнтaлнe 

пoвршинe. 

m2 28,00    

5 Набавка материјала и замена оштећених 

делова дрвене кoнструкциje надстренице. 

Замену елемената изрaдити у свeму прeмa 

прojeкту и дeтaљимa. Нa мeстимa 

oслoнaцa  извршити aнкeрисање. Урaдити 

свe прoписaнe тeсaрскe вeзe eлeмeнaтa и 

ojaчaњa oд флaх гвoжђa, кoтви, 

зaвртњeвa, клaмфи и сличнo. Све 

новопостављене елементе заштити 

премазима и завршном бојојм према 

постојећим. Oбрaчун пo м2 хoризoнтaлнe 

прojeкциje надстрешнице 

m2 28,00    

6 Набавка и постављање кровне летве 3 x 5 

цм за бибер цреп.  

Обрачун по м2 косе површине крова 

m2 34,00    

  УКУПНО VIII:        

  

 IX ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА          

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 
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1 Демонтажа постојећег црепа на куполама 

управне зграде, набавка и монтажа 

кровног покривача од бибер црепа, густо  

покривање. Цреп пажљиво демонтирати,  

очисити и припремити за поновно  

постављање на куполама. Приликом 

враћања црепа вршити везивање сваког, а 

код опшивки, где цреп належе на лим 

извршити заптивање специјалном 

хидроизолационом траком. 

НЕОПХОДНО је у подножју куполе 

формирати скелу због велике косине 

крова и обезбедити да цреп у току радова 

не падне на тротоар и повреди пролазнике 

или оштети аутомобиле паркиране на 

паркингу испред зграде. 

Приликом препакивања црепа извршити  

замену 40 % летава. Цреп поставити густо  

са заменом оштећеног црепа (40%). 

m2 150,00     

  УКУПНО IX:        

            

 X ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Пажљива демонтажа, набавка материјала, 

изрaдa и мoнтaжa oлучних пoцинкoвaних 

цeви, рaзвиjeнe ширинe (РШ) дo 40 цм, 

дeбљинe лимa 0,5 мм. Дeлoви oлучних 

цeви мoрajу дa улaзe jeдaн у други 

минимум 50 мм и дa сe зaлeтуjу кaлajeм 

oд нajмaњe 40%. Пoцинкoвaнe oбуjмицe 

сa држaчимa пoстaвити нa рaзмaку oд 200 

цм. Прeкo oбуjмицa пoстaвити укрaсну 

трaку. Oбрaчун пo м1 oлучнe цeви 

Вертикале код кухиње 

м1 6,00    

  Вертикале у Ђуре Јакшића м1 8,00    

3 Набавка материјала израда и монтажа 

уводног лима на делу крова изнад 

трпезарије. У позицију урачунати и 

раскривање и враћање црепа ради 

монтаже уводног лима. 

м1 12,00    
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4 Пажљива демонтажа постојеће лајсне 

изнад улаза у подрум код трпезарије, 

набавка материјала, изрaдa и пoстaвљaњe 

пуц лajсне oд пoцинкoвaнoг лимa, 

рaзвиjeнe ширинe (РШ) дo 20 цм, 

дeбљинe 0,60 мм сa гитoвaњeм гoрњe 

ивицe двoкoмпoнeнтним гитoм a пo 

дeтaљу и упутству прojeктaнтa. Oбрaчун 

пo м1 пуц лajснe. 

м1 6,00    

  УКУПНО X:        

            

 XI ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Пажљива демонтажа постојеће 

канализационе цеви, нaбaвкa и мoнтaжa 

ПВЦ кaнaлизaциoних цeви oд тврдoг 

пoливинилхлoридa, прeчникa 110 мм 

зajeднo сa фaсoнским кoмaдимa и 

мaтeриjaлoм зa спajaњe. Цeви фиксирaти 

и извршити крпљeњa oтвoрa и шлицeвa. 

м1 5,00    

2 Нaбaвкa и мoнтaжa дела цеви хидрaнтскe 

мрeжe, oд вoдoвoдних пoцинкoвaних 

цeви, прeчникa 2", зajeднo сa фитингoм, 

мaтeриjaлoм зa спajaњe. Извршити 

спајање хидранта. Позицијом обухватити 

све припремене и завршне радове.  

м1 5,00    

3 Сечење постојећег дела инсталације у 

подруму од ППР-а, израда нове од 

поцинка и убацивање у зид, са набавком 

свег потребног материјала (кугла вентил 

2"- 2 ком, кугла вентил 1" 2 - ком, и сав 

потребан гитинг ( Т комади и нипле)) 

комп

лет 

1,00    

4 Повезивање машине за отпадну храну на 

водоводну и канализациону инсталацију 

комп

лет 

1,00    

5 Израда инсталације водовода и 

канализације у дужини од 3 м, са 

набавком свег потребног материјала ( 

водоводне цеви фи 20, вентил и славина 

са прикључком за машину, канализационе 

ПВЦ цеви фи 50 и сав потребан фитинг) 

комп

лет 

1,00    

6 Уградња муљне пумпе у шахт  комп

лет 

1,00    
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7 Израда инсталације за хидрантски 

ормарић, у цену улази набавка 

материјала: поцинкована цев 2"-2 м, кугла 

вентил 2", колена и нипле 

комп

лет 

1,00    

   УКУПНО XI:        

 

 XII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

Р.бр. Опис Јед. 

Мере 

Колич

ина 

Јед. Цена Укупно 

1 Демонтажа КРО, радионичка 

реконструкција и сређивање ормана за 

рад ФУ пумпе, замена ДМ склопке, 

кондензатора и осталих неисправних 

елемената,  

ком 1,00    

2 Набавка и испорука матријала за 

повезивање светиљки  на постојећу 

инсталацију проводником PP - Y 3 x 1,5 

mm2 , у свему према налогу пројектанта 

м1 45,00    

3 Пажљива демонтажа и развезивање 

постојећих светиљки и одлагање лампи на 

место које одреди инвеститир, ради новог 

коришћења. Набавка и уградња  ЛЕД 

лустера PERILLO 1 93968 EGLO или 

одговарајући.Материјал челик, боја 

бела,заштитна класа 2, грло ЛЕД, 

сијалица ЛЕД,јачина 8x6 W, светлосни 

флукс 4960 lm,боја светлости 2700-5000 

К, топло бела,просечан радни век 25000 

сати, енергерска ефикасност А+, лед 

замењив, димобилна, висина 1100 мм, 

дужина 785 мм, ширина 80 мм, тежина 

2760 г, заштитна класа 2, ниво заштите 

IP20, напајање 220-240 V  50/60 Hz, радна 

снага 24 V 

ком 14,00    

4 Набавка и уградња прекидача ком 12,00    

5 Демонтажа КРО, радионичка 

реконструкција и сређивање ормана за 

рад ФУ пумпе 

ком 1,00    

6 Замена ДМ склопке, кондензатора и 

осталих неисправних елемената,  

ком 1,00    

7 Демонтажа старе ФУ тип ФЦЕ 505 ком 1,00    
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8 Монтажа нове муљне пумпе и израда 

инсталације, монтажа контролне кутије, 

монтажа кабла ради повезивања уређаја 

за дробљење органских отпадака са 

мотором од 1.1кW, napona 400V(3 фазе) 

50Hz и монтажа самог уређаја 

ком 1,00    

  УКУПНО XII:        

 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА  РАДОВА: 

 

ЦЕНА 

1. УКУПНА ЦЕНА ЗА I: 

 

 

2. УКУПНА ЦЕНА ЗА II: 

 

 

3. УКУПНА ЦЕНА ЗА III: 

 

 

4. УКУПНА ЦЕНА ЗА IV: 

 

 

5. УКУПНА ЦЕНА ЗА V: 

 

 

6. УКУПНА ЦЕНА ЗА VI: 

 

 

7. УКУПНА ЦЕНА ЗА VII: 

 

 

8. УКУПНА ЦЕНА ЗА VIII: 

 

 

9. УКУПНА ЦЕНА ЗА IX: 

 

 

10. УКУПНА ЦЕНА ЗА X: 

 

 

11. УКУПНА ЦЕНА ЗА XI: 

 

 

12. УКУПНА ЦЕНА ЗА XII: 

 

 

 УКУПНО: 

 

 

 ПДВ 

 

 

 УКУПНО СА ПДВ-ом: 

 

 

 

Датум  Понуђач: 

 М.П.  
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Редни 

број  

НАЗИВ ТРОШКОВА  ВРЕДНОСТ  

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                          УКУПНО:  

 

 

 

 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. Понуђач не мора да попуни образац трошкова припреме понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) . 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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. 

 

 

У_________________________ 
 

Дана_____________2018. године                                               ПОНУЂАЧ 

                                                            

_____________________________ 

          м.п.                  (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

 

 

 

 

Образац бр.6.3. 
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У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________ 

                                                                                 (Понуђач – назив и адреса) 

 

даје следећу: 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности радова – текуће поправке и одржавање 

објекта Средњошколског дома, Нови Сад ЈНМВ број: 6/2018 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум:           Понуђач: 

М.П. 

______________________     ______________________ 

 

 

 

Напомена:  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се  уређује заштита конкуренције. 

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу,у смислу члана 82.став 1.тачка2) 

закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране  

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 

 

 

 

Образац бр.6.4. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са члaном 77. стaв 4. Закона, Нaручилaц одрeђујe дa сe испуњeност условa 

докaзујe достaвљaњeм изјaвe овлaшћeног лицa понуђaчa. 

 

Рaди учeствовaњa у поступку јaвнe нaбaвкe радова – текуће поправке и одржавање 

објекта Средњошколског дома, Нови Сад ЈНМВ број: 6/2018, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, као законски заступник понуђача, дајем 

следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђaч: 

_____________________________________________________________________ 

Сeдиштe понуђaчa: 

____________________________________________________________ 

Aдрeсa сeдиштa понуђaчa: 

______________________________________________________ 

Мaтични број: 

_________________________________________________________________ 

Шифрa дeлaтности: 

____________________________________________________________ 

ПИБ: 

________________________________________________________________________ 

 

испуњaва све условe из члана 75. стaв 1. тaчкa 1. – 4.Закона о јавним набавкама, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом.    

    

 

 

М.П. 

У  _______________         ____________________ 

Дaтум:  ___________        Понуђач 

 

    

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Образац бр. 6.5. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У складу са члaном 77. стaв 4. Закона, Нaручилaц одрeђујe дa сe испуњeност условa 

докaзујe достaвљaњeм изјaвe овлaшћeног лицa подизвођaчa. 

 

 

Рaди учeствовaњa у поступку јaвнe нaбaвкe радова – текуће поправке и одржавање 

објекта Средњошколског дома, Нови Сад ЈНМВ број: 6/2018, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, као законски заступник подизвођача, дајем 

следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођaч: 

__________________________________________________________________ 

Сeдиштe подизвођача: 

__________________________________________________________ 

Aдрeсa сeдиштa подизвођaчa: 

___________________________________________________ 

Мaтични број: 

_________________________________________________________________ 

Шифрa дeлaтности: 

____________________________________________________________ 

ПИБ: 

________________________________________________________________________ 

 

 

Испуњaва све условe из члана 75. стaв 1. тaчкa 1. – 4. Закона о јавним набавкама, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом. 

   

   

М.П. 

У  _______________         ____________________ 

Дaтум:  ___________                Подизвођач 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 6.6. 
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 Ускладу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС,” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач ___________________________________________  [навести назив понуђача] 

у поступку јaвнe нaбaвкe радова – текуће поправке и одржавање објекта  

Средњошколског дома, Нови Сад ЈНМВ број: 6/2018, изјављује да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум:       М.П.    Понуђач 

__________________      ___________________ 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико се подноси заједничка 

понуда, сваки члан групе понуђача, тј. сваки овлашћени представник члана из групе, 

дужни су да потпишу ову изјаву. 
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СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ ИСТОВРСНИХ  РАДОВА  

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

Навести радове, у складу са техничким спецификацијама из Обрасца бр. 6.2, које је Понуђач у 

претходне две године (2015. и 2016.године), извео,  који су истоветни предмету набавке на 
минимум 3 објеката, где није обавезно да на једном објекту буду сви радови. Такође навести 

лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца. 

 

Р.Б. 
РЕФЕРЕНТНИ 
НАРУЧИЛАЦ 

 

Контакт особа и 

број телефона 
ОБЈЕКАТ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    
Свака референца мора бити документована  потврдама наведених наручилаца о квалитету извршених 

радова (попуњен и оверен Обр. бр. 6.9).  

Уколико Понуђач има више референци може копирати образац у потребном броју примерака. 

 

Место и датум     м.п.                                    Понуђач 
 

 

__________________________                                                                                       _____________________________ 
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Назив референтног Наручиоца:_________________________________ 

Седиште: ___________________________________________________ 

Матични број:_______________________________________________ 

Порески идентификациони број:  ______________________________ 

Телефон:  ___________________________________________________ 

Одговорно лице референтног Наручиоца: ________________________ 

 

Референтни Наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

Овим потврђујемо да је Извођач: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

а на основу уговора бр. _______________ од ___________________ године на објекту 

_____________________________________________.  

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 

бр. 6/2018 Средњошколског дома у Новом Саду,  и у друге сврхе се не може користити.  

 

Контакт особа :   ________________  , телефон: ______________________  

 

Потпис овлашћеног лица  

 

________________________  

М.П.  

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 

Образац бр. 6.9. 
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СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

 

Закључен дана: ____________________  

Сходно члану 81.став 4. Закона , Понуђачи из Групе понуђача који подносе заједничку понуду 

у поступку јавне набавке мале вредности радова Средњошколског дома у Новом Саду, 

Николајевска 1, ЈНМВ број 6/2018, су се споразумели:  
1. да је члан Групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати Групу понуђача пред Наручиоцем: 

______________________________________________________  

2. Опис послова  сваког од Понуђача из Групе понуђача за извршење уговора:_________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

Место:_________________  

 
Датум:___________________ 

ПОТПИСИ И ПЕЧАТИ ПОНУЂАЧА 

ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ 

ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

 

           

       М.П. 

________________________________ 

        

       М.П. 

________________________________ 

 

       М.П. 

________________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико има више понуђача у групи, овај образац приложити у потребном 

броју примерака.

Образац бр. 6.10. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. став 10. ЗЈН 

 

Назив Понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште Понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име Понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

На основу члана 79. став 10. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу дајем  

 

И З Ј А В У 

 

 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају следећи 

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, те за исте прилажем изјаву 

оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ).Изјаву  прилажем уз 

понуду за јавну набавку мале вредности ЈН бр.6/2018 Средњошколског дома у Новом Саду. 

 

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање 

ове изјаве 

 

 

Дана ___________2018.године                                                        ПОНУЂАЧ 

                                 

______________________________ 

 м.п.                             (потпис овлашћеног лица) 
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ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив Понуђача: __________________________ 

Седиште :_________________________________ 

Улица и број: ______________________________ 

Телефон: _________________________________ 

е-маил: __________________________________ 

Матични број:______________________________ 

ПИБ:_____________________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица за контакт:  

________________________________________ 

 

( попуњава ПОНУЂАЧ ) 

 

 

     ПРИМАЛАЦ: 

СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ,  НИКОЛАЈЕВСКА бр. 1, НОВИ САД 

 

     ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:  ЈН бр. 6/2018 

 

 

   Н Е  О Т В А Р А Т И ! 

 

 

Датум и сат подношења: ___________________ 

 

Деловодни број понуде: ___________________ 

 
 ( попуњава НАРУЧИЛАЦ ) 

 

 

 

 

Напомена: овај образац се предаје код секретара Наручиоца у случају непосредног 

подношења понуде и представља потврду Наручиоца о дану и времену подношења 

понуде. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА 

 

 

Назив понуђача: 

Седиште понуђача: 

Адреса: 

ПИБ: 

Телефон: 

 

 

 

Изјављујем да сам обишао објекат Средњошколског дома у улици Николајевска број 1 у 

Новом Саду, а који је дат у поглављу 2. техничке спецификације, за које је потребно 

извести наведене грађевинске радове односно да сам обишао локацију где ће се вршити 

радови који су предмет јавне набавке, детаљно прегледао локацију и добио све неопходне 

информације потребне за припрему понуде.  

Такође изјављујем да сам упознат са свим условима радова и да они, сада видљиви, не 

могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

Изјаву дајем ради подношења понуда за јавну набавку радова – Текуће поправке и 

одржавање објеката, број ЈНМВ-6/2018.  

 

У __________________ 

 

Дана________________2018. 

 

                                                        ПОНУЂАЧ 

 

 М.П.   ________________________ 

 (потпис овлашћеног понуђача) 

 

 

 НАРУЧИЛАЦ 

 

                                                                          М.П.              _________________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 
 

- Изјава мора бити уредно потписана и печатом оверена (потписана и оверена од 

стране Наручиоца и понуђача), 

- изјава мора бити саставни део понуде, у супротном понуда ће бити одбијена. 
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7.  МОДЕЛ УГОВОРА  

 
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом, а последњу и потпише 

овлашћено лице Понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све 

елементе уговора. 

 

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом , а последњу и потпише 

овлашћено лице Групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

о извођењу радова 

Уговорне стране : 

1. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ  Нови Сад, ул. Николајевска бр. 1, матични број 08066221, ПIБ 100238389, 

кога заступа директор Светлана Данкуц (у даљем тексту: Наручилац)   

 

2. _____________________________, ________________, ул. _____________________бр. _____, матични број 

_____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________  код пословне банке 

_____________________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Извођач) 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 

2.  ______________________________ из _________________________, ул.__________________ 

бр._____,мат.бр.____________________ пиб: __________________,  кога заступа (у даљем тексту: Извођач) 

који заједнички наступа са : 

 

2.1 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.____  

матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа 

_______________________________. 

2.2 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________  матични број _____________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога 

заступа _______________________________. 

2.3____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________  матични број ____________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога 

заступа _______________________________. 

2.4____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________  матични број _____________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога 

заступа _______________________________. 

2.5____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________  матични број _____________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Извођач), кога 

заступа _______________________________. 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним Набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12,14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке радова ЈНМВ бр. 6/2018 – текуће поправке и 
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одржавање објекта и изабрао Извођача као најповољнијег понуђача по спроведеном поступку јавне набавке, 

по критеријуму „најнижа понуђена цена“. 

 

Извођач је доставио Понуду број __________________________ од _______________ 2018. године, која је 

заведена код Наручиоца под бројем ___________ (попуњава Наручилац) од ___________ године (попуњава 

Наручилац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. (Прилог 1) 

 

Уговорне стране сагласно констатују да понуда Извођача у потпуности одговара свим захтевима Наручиоца 

из конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора, те да је 

Наручилац Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) од 

_________________ 2018. године (попуњава Наручилац) доделио уговор о јавној набавци Извођачу и да је 

истекао рок за подношење захтева за заштиту права понуђача. 

 

Члан 1а. 

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу 

_____________________________________________________________ ПIБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини _________________% од укупно уговорене 

вредности . 

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу 

______________________________________________________________ ПIБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ________________% од укупно уговорене 

вредности . 

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу 

______________________________________________________________ ПIБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини __________________% од укупно уговорене 

вредности . 

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу 

______________________________________________________________ ПIБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ________________% од укупно уговорене 

вредности . 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за извршење уговорних 

обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова – унутрашње поправке и текуће одржавање Средњошколског дома, 

Николајевска 1, Нови Сад, а све, према Обрасцу структуре цене са спецификацијом, предмером и 

предрачуном  радова из конкурсне документације којом је Извођач конкурисао и на основу које је изабран 

по критеријуму најнижа понуђена цена, те тиме стекао услов за закључивање уговора о јавној набавци. 

 

Образац структуре цене са спецификацијом, предмером и предрачуном  радова (Образац бр.6.2.) налази се у 

конкурсној документацији, а копија идентична оригиналу је саставни део овог уговора (у даљем тексту: 

Прилог 2). 
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Вредност радова - цена 

 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара без 

ПДВ-а односно ______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из Обрасца 

структуре цене са спецификацијом, предмером и предрачуном  радова, и усвојене понуде Извођача број 

_______ од _______2018. године. 

 

Наручилац није обвезник ПДВ-а и обавезује се да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати 

Извођачу радова средства у укупном износу од _________________ динара са ПДВ-ом, након завршетка 

свих радова, њиховог прегледа и записничког пријема, а према стварним количинама утврђеним 

Обрачунским листом грађевинске књиге чију тачност потврђује именовани надзор ангажован од стране 

Наручиоца у року дефинисаним понудом број _______ од _______2018. године.  

 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 

којих је одређена. 

 

Осим вредности радне снаге, материјала и свих помоћних материјала неопходних за извршење уговора, 

цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања, транспорта, доказивања квалитета 

материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима), одвоз шута и све остале 

зависне трошкове Извођача. 

Рок за завршетак радова 

 

Члан 4. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од __________ календарских дана, рачунајући од 

дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. 

 

Датум увођења у посао надзор уписује у записник, а сматраће се да је увођење у посао извршено 

испуњењем услова: 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту. 

 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што надзор записнички 

констатује. 

 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

Уговорна казна 

 

Члан 5. 

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у 

висини 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, али највише до 10% од укупно 

уговорене цене радова. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
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Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од 

износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног 

износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

Обавезе Извођача 

 

Члан 6. 

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима и стандардима и овим 

уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу, те: 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  руководиоца градилишта; 

- да се строго придржава мера заштите на раду;  

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову 

примопредају; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у 

уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и 

опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да обезбеди градилиште и безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 

својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, 

што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног 

трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије; 

- да омогући вршење надзора на објекту; 

- да се придржава кућног реда Наручиоца и да поступа по усменом налогу овлашћеног лица Наручиоца, 

- да одржава хигијену на градилишту, 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и 

да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 

поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме,  или убрзања извођења 

радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање 

трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава динамику утврђену динамичким планом; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у 

гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана 

писменог позива Наручиоца. 

Гарантни рок 

 

Члан 7. 

Гарантни рок за изведене радове је ___ (_______) године и рачуна се од датума примопредаје радова. 

Гарантни рок за све ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача, рачунато од 

датума примопредаје радова. 

Извођење уговорених радова 

 

Члан 8. 
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Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он 

га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 

контролу квалитета, о трошку Извођача. 

Извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право 

да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

 

Наручилац има право да у току извођења радова истакне приговоре на квалитет радова, што ће се 

констатовати записнички.  

Члан 9. 

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране 

надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде Извођача, исти 

ће се сматрати вишком радова. Вредност вишка радова не може да буде већа од 5% од уговорене вредности 

из члана 3. овог уговора.  

 

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи оверених од стране 

надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде Извођача, 

Наручилац ће платити Извођачу само стварно изведене количине радова на основу јединичних цена из 

понуде. 

 

У случају да се у току извођења радова појаве додатни (непредвиђени) радови не већи од 15% од укупне 

вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1 тачка 5. ЗЈН спровести преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда. 

 

Примопредаја изведених радова 

 

Члан 10. 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и именовани надзор, што ће бити 

констатовано у записноку о примопредаји радова.  

 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од два дана од завршетка радова. Комисију за 

примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова уз 

присуство именованог надзора. Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом примопредаје 

извршених радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да 

отклања у року од 3 календарска дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће 

радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова. 

 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама 

и са пажњом доброг привредника.  
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Раскид Уговора 

 

Члан 11. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају 

прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач 

није поступио по примедбама именованог надзора, као и у случају оштећења инвентара Наручиоца од 

стране Извођача која настане услед извођења радова. 

 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се утврди да Извођач касни са извођењем 

радова дуже од 8 календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 

документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора, 

заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у 

складу са Уговором. 

 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној 

страни. 

 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да 

Наручиоцу преда документацију која се односи на до тада изведене радове. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране се могу ослободити од одговорности у одређеним случајевима који су наступили 

независно од  њихове воље. 

 

Настале околности, независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла предвидети, 

избећи нити отклонити њихове последице, сматраће се случајевима више силе који ослобађају од 

одговорности, уколико су настали након закључивања овог уговора, а спречавају његово делимично или 

потпуно извршење. 

 

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у време закључења 

уговора, настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне стране нису могле 

спречити мерама и средствима која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од 

стране која је погођена вишом силом. 

 

Страна која је погођена вишом силом треба одмах по наступању исте телеграмом, телефаксом или на други 

поверљив начин да обавсети другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно о 

наступању других околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 

 

Остале одредбе 

 

Члан 13. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи 

објеката, Узанси о грђењу и Закона о облигационим односима.  
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Члан 14. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се 

месна надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписвања од стране обе уговорне стране. 

 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у шест (6) једнаких примерка, од којих четири (4) задржава Наручилац, а два (2) 

Извођач радова. 

 

НАРУЧИЛАЦ:  ИЗВОЂАЧ: 

    

 

Датум:              Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_____________________________    __________________________________ 
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

8.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

8.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

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

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

отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из Конкурсне 

документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или читко 

написана штампаним словима и необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. Свако бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити 

потписом и печатом Понуђача. Факсимил Понуђача није дозвољен. 

 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да 

се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуда мора да садржи све елементе и обрасце који су тражени у Конкурсној документацији 

у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се 

утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, 

односно установила квалификованост понуђача. 

Није потребно да Понуђач штампа и доставља делове ове Конкурсне документације, 

поглавља од 1. до 5. и 8. 

Понуда садржи следеће: 

1. попуњен, потписан и печатом оверен образац Понуде (Обр. бр. 6.1.), са потписом овлашћеног 

лица и печатом Понуђача (у случају да понуђач наступа самостално, доставља прецртане делове 

овог Обрасца које се односе на подизвођача и заједничку понуду); 

2.попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре цене са спецификацијом, предмером и 

предрачуном радова (Обр. бр. 6.2.), са потписом овлашћеног лица и печатом Понуђача; 

3. попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Обр.бр.6.3.); 

4. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (Обр. бр. 6.4.); 

5. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 

75. став 1. Закона за понуђача (Обр.бр. 6.5.): 

6. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве подизвођача о испуњавању обавезних 

услова из члана 75. став 1. Закона (Обр.бр. 6.6.) - ако понуђач наступа са подизвођачем, ако не – 

доставља прецртан образац: 

7. попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 

75. став 2. Закона  (Обр.бр. 6.7.); 

8.  попуњен, потписан и печатом оверен образац – референтна листа(Обр. бр. 6.8.), са траженом 

документацијом уз овај образац - образац потврде за референце оверен од стране сваког 

референтног наручиоца (Обр. бр. 6.9.); 
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9. Споразум као саставни део заједничке понуде (Обр.бр. 6.10.) - само ако понуду подноси Група 

понуђача, ако не – доставља прецртан образац: 

10. попуњен, потписан и печатом оверен динамички план извођења радова са дневним потребама у 

људским ресурсима, урађен у слободној форми; 

11.попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве у смислу члана 79.став 10. ЗЈН  за  

понуђаче који имају седиште у другој држави (Обр. бр. 6.11.); 

12. образац потврде о пријему понуде - само ако Понуђач понуду подноси непосредно(Обр. бр. 

6.12.); 
13. попуњен, потписан и печатом оверен  Модел уговора, чиме Понуђач потврђује да је сагласан са 

садржином Модела уговора; 

14. тражено средство финансијског обезбеђења – меницу за озбиљност понуде са копијом ОП-

обрасца, копијом картона депонованих потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично 

овлашћење, које мора бити потписано и оверено). 

15. техничке листове за боје и подне плочице, у складу са захтевима, односно ставкама из Обрасца 

6.2. 

НАПОМЕНА: Све обрасце који су понуђачу непримењиви (нпр. наступа самостално – 

непримењиви су обрасци који се односе на подизвођача и чланове групе) понуђач је дужан да 

прецрта и достави. 

 

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: Средњошколски дом, Николајевска бр. 1, 21 000 Нови Сад, са 

назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 6/2018 - текуће поправке и одржавање објекта 

Средњошколског дома у Николајевској улици број 1 у Новом Саду  -  НЕ  ОТВАРАТИ".    

Понуда  се  сматра благовременом  уколико је примљена од стране Наручиоца до 

16.07.2018. године до 10,00 часова. 

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

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

Понуда се може доставити непосредно у канцеларији секретаријата Наручиоца, сваког радног дана 

од 09 до 13 часова. У случају непосредног подношења, Понуђач треба да попуни образац потврде 

(бр. 6.12) из конкурсне документације. У обрасцу потврде о пријему Наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде. 

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

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

неблаговременом, и биће враћена Понуђачу неотворена. 
 

8.3. ОВА НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА. 

8.4. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА. 

8.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан  да јасно  назначи  који део  

понуде се  мења  односно  која документа накнадно доставља. 
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Измену допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Средњошколски дом, 

Николајевска бр. 1, 2100 Нови Сад, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку бр.6/2018 - текуће поправке и одржавање објекта 

Средњошколског дома у Николајевској улици број 1 у Новом Саду  - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Допуна понуде за јавну набавку бр.6/2018 - текуће поправке и одржавање објекта 

Средњошколског дома у Николајевској улици број 1 у Новом Саду  - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Опозив понуде за јавну набавку бр.6/2018 - текуће поправке и одржавање објекта 

Средњошколског дома у Николајевској улици број 1 у Новом Саду  - НЕ ОТВАРАТИ" или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр.6/2018 - текуће поправке и одржавање 

објекта Средњошколског дома у Николајевској улици број 1 у Новом Саду  - 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. 

 

8.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ИЛИ 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 (Обр.бр. 6.1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду односно да ли 

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

8.7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (бр. 

6.1.) наведе да понуду подноси са Подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

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

извршити преко Подизвођача. 

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

извршење набавке поверити Подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси 

понуду са Подизвођачем, тај Подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

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

поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

(Образац  бр. 6.6). 

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. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог понуђача. 

У овом случају, наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори  ако потраживање није 

доспело. Наведено не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара 
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наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних 

обавеза без обзира на број понуђача. 

 

8.8.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети Група понуђача. 

Саставни део заједничке понуде је споразум (Образац бр. 6.10.), којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу  понуђача пред наручиоцем и 

2) 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 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  

Понуђачи из Групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду 

у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

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

Рок плаћања дефинише Понуђач на Обрасцу понуде, и представља допунски критеријум у 

случају да два или више понуђача понуде исту цену. Рок плаћања не може бити дужи од 45 

дана. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача, од дана испостављања окончане ситуације, на 

основу рачуна. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

8.9.2. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок извођења радова Понуђач ће навести на Обрасцу понуде, и представља допунски 

критеријум у случају да два или више понуђача понуде исту цену. Рок извођења радова  не 

може бити краћи од 30 ни дужи од 45 календарских дана. 

8.9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

Понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

8.9.4. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранцију за радове који си предмет јавне набавке Понуђач наводи на Обрасцу понуде. 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године од дана примопредаје радова.  
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Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком оригиналног 

произвођача  и тече од  дана примопредаје радова. 

 

 

8.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 
Цена у понуди мора да буде исказана у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а. 

У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној 

набавци.  

Након закључења уговора, цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих 

њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама.  

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре 

цене који чини саставни део ове конкурсне документације (Обр.бр. 6.2.). Цене се у обрасцу 

структуре цене исказују без урачунатог пдв-а. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности Наручиоца биће одбијене као 

неприхватљиве, осим у случају предвиђеним чл. 107. ст. 4. ЗЈН. 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона. 

 

8.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 
8.11.1. За озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења, за озбиљност 

понуде,  којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду уредно 

потписане сопствене бланко менице, у корист наручиоца, са меничним овлашћењем, на износ од 

5% од понуђене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „на први позив 

наплатива“ и „без права на приговор“. 

Наведено менично овлашћење мора да важи најмање онолико колико траје рок за 

испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 

Наручилац може уновчити средство обезбеђења дато уз понуду у следећим случајевима: 

 - уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише 

уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац. 

Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице и меничног овлашћења, 

које мора бити потписано и оверено, преда копију ОП-обрасца, копију картона депонованих 

потписа, као и доказ о регистрацији менице. 

 
8.11.2. За добро извршење посла 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу уредно 

потписану сопствену бланко меницу, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини 

од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“, „на први позив 

наплатива“ и „без права на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла. 

Меница мора да важи 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за завршетак радова. 
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Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да изабрани понуђач 

не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

 

Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави копију ОП-обрасца, копију картона 

депонованих потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење. 
 
8.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 

располагање. 

 

8.13. ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке 

о поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“ у складу са чланом 14. Закона. 

 
8.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

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

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана 

пре истека рока за подношење понуде. 

     Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона, а то је: 

� Путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: 

javne.nabavke@srednjoskolskidom.edu.rs или факсом на број 021/523-636,сваког радног дана, од 

понедељка до петка – од 9:00 – 13:00 часова. 

Сви захтеви поднети ван овог времена сматраће се поднетим наредног дана. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број: 6/2018 - текуће 

поправке и одржавање објекта ”. 

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева, 

одговор објави на Порталу јавних  набавки и на својој интернет страници. 

Уколико је документ из поступка предметне јавне набавке достављен од стране наручиоца 

путем електронске поште или факсом, заинтересовано лице, односно понуђач је ДУЖАН да 

потврди пријем тог документа, на исти начин, како би наручилац имао доказ да је извршено 

уредно достављање. 

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.  
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

8.15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу вредновању и 

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

Подизвођача (члан 93. Закона). 

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

контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) 

код Понуђача, као и код његовог Подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака, уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву 

8.16.   НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ       

  ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

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

својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
8.17. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је  у складу са чланом 108. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 

Одлуку о додели уговора Наручилац је дужан да објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници  у року од 3 дана од дана доношења. 

 

8.18.  ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона. 

8.19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља 

наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, путем поште, путем електронске поште и 

телефакса: Средњошколски дом Нови Сад, 21.000 Нови Сад, Николајевска бр.1, са назнаком 

да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја 

набавке, на e-mail javne.nabavke@srednjoskolskidom.edu.rs. и телефакса на број 021/523-636. 
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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 објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама. 

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 у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда у 

поступку јавне набавке мале вредности и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за 

подношење понуда. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. ЗЈН, односно горе 

поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок 

за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности је 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. ЗЈН, а подносилац 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. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1.ЗЈН, 

Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу 

захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац 

захтева може  у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a 

копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу предвиђеном чланом 156. Закона о јавним набавкама. Упутство о уплати таксе 

подносилац захтева може преузети са интернет странице Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs   

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

ЗЈН. 

 


