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   ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 
МАЛИ ИЂОШ 

ул. ГЛАВНА бр. 32. 
 

 
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА  

Замена дотрајале столарије на објекту школе у Малом 
Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  
предшколских установа у сва три насеља општине 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-13/2017-01 
 

План набавки: 1.3.5 
 
Ознака из општег речника набавки: 45421100-уградња врата и прозора и 
сродних елемената, 45453100-радови на реновирању 
 

 РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 29.05.2017. године, до 11,00 часова  
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 29.05.2017. године, у 11,30 часова  

 
 

 
април 2017. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 404-13-1/2017-01 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку 404-13-2/2017-01, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку радова- Замена дотрајале 
столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке 

на објектима  предшколских установа у сва три насеља општине 
ЈН бр. 404-13/2017-01  

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4. 

III Техничка документација и планови  12. 
 
 

IV 

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

 
 

13. 
V Критеријуми за доделу уговора 18. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 19. 

VII Модел уговора 48. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 57. 

IX Образац о списку изведених радова 65. 

X Потврде о изведеним радивима 66. 

XI Образац изјаве о ангажовању одговорног извођача 67. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Мали Иђош 
Адреса: 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32  
МБ: 08695059 ПИБ: 101434697 
Интернет страница: www.maliidos.com 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-13/2017-01 су радови– Замена дотрајале 
столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке 
на објектима  предшколских установа у сва три насеља општине 
 
ОРН: 45421100-уградња врата и прозора и сродних елемената, 45453100-
радови на реновирању 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт лице 
Лице (или служба) за контакт: Mладен Малавразић 
Е - mail адреса: оpstina.maliidos@gmail.com  
 
6. Партије: предметна набавка је обликована у четири партије: 
ПАРТИЈА 1: Замена дотрајале столарије на објекту основне школе „Ади Ендре“ 
у Малом Иђошу 
ПАРТИЈА 2: Замена столарије, поправка фасаде  и плафона на објекту 
предшколске установе „Петар Пан“ Ловћенац, у Малом Иђошу  
ПАРТИЈА 3: Санација дотрајалих делова зграде предшколске установе „Петар 
Пан“  Ловћенац, у Ловћенцу 
ПАРТИЈА 4: Реконструкција објекта предшколске установе „Петар Пан“ 
Ловћенац, у Фекетићу 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
ПАРТИЈА 1: Замена дотрајале столарије на објекту основне школе „Ади 
Ендре“ у Малом Иђошу 
 
Технички опис: Постојеће дрвене прозоре на објекту потребно је пажљиво извадити и 
одложити на градилишну депонију коју одреди инвеститор. Након уградње нове 
столарије шпалтне око прозора потребно је обрадити стиропором , демит мрежицом , 
угаоним лајснама за израду фасада . 
 ПВЦ столарија мора имати следеће карактеристике: 
Материјал оквира      ПВЦ -  бели 
КАРАКТЕРИСТИКЕ     КЛАСА ВРЕДНОСТИ 
Отпорност на оптерећење ветром   до Ц5/Б5 
Водонепропусност     до 9 А 
Звучна изолација      Rw ( C , Cx ) do 7 ( -1. -4 ) dB 
Пропусност ваздуха      до 4 
Механичка чврстоћа     4 
Испитивање дуговечности употребе  2 
Заштита од провале     WK - 2 
Оков у квалитету      ,, Сигенија ,, ил слично 
Комплетно захтеване карактеристике , системски пасош , произвођач је дужан 
доставити при техничком прегледу објекта . 
При уградњи нове столарије потребно је оставрити круту везу прозора и зида , а 
простор између прозора и зида обавезно попунити експандирајућом пеном. 
При извођењу радова обавезно се придржавати свих мера безбедности на раду. 
 
Опис радова: 

r.br. opis jm količina 
1  Vađenje postojeće  stolarije i odlaganje na gradilišnu 

deponiju koju odredi investitor.     
1.1. ulični do pijace prozor dim 240/160 drveni kom 3.00 
1.2. ulični do pijace prozor dim 240/120 drveni kom 24.00 

2 Nabavka materijala i montaža stolarije od petokomornih 
PVC profila sa potrebnim šarkama, bravama i 
ključevima.,. Svi prozori su zastakljeni termoizolovanim 
staklom 4+16+4mm, punjeno Argonom. Prozori se 
otvaraju oko vertikalne i horizontalne ose. 

    
  Karakteristike: 
  otpornost na opterećenje vetrom         -        do C5/B5 

  vodonepropusnost                             -        do 9 A 
  zvučna izolacija             - Rw(c , Cx) do 7 ( -1-4 ) db 
  propusnost vazduha                           - do 4 
  mehaička čvrstoća                            - 4 
  isitivanje dugovečnosti upotrebe         - 2 
  zaštita od provale                             WK  2     
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2.1. ulični do pijace prozor   dim    240/160  kom 3.00 
2.2. ulični do pijace prozor sa dva krila i jednim fiksom  dim    

240/120  kom 12.00 
2.2.a ulični do pijace prozor sa fiksna polja i jednim krilom  dim    

240/120  kom 12.00 
3 Obrada špaletni oko prozora sa spoljne i unutrašnje 

strane lepilom , sturporom i mrežicom , završna obrada 
lepilo gletovano.     

3.3 ulični do pijace prozor   dim    240/160  kom 3.00 
3.4 ulični do pijace prozor sa dva krila i jednim fiksom  dim    

240/120  kom 12.00 
3.4.a ulični do pijace prozor sa fiksna polja i jednim krilom  dim    

240/120  kom 12.00 
 
 

ПАРТИЈА 2: Замена столарије, поправка фасаде  и плафона на објекту 
предшколске установе „Петар Пан“ Ловћенац, у Малом Иђошу  
 

Технички опис: Објекат вртића је грађен од  чврстог материјала ( конструктивни 
елемнти - опека  , бетон и дрвена кровна конструкција ) На објекту се налази дотрајала 
дрвена фасадна столарија  - потребна замена . 
Плафони у просторима су у лошем стању - потребно је извршити облагање истих гипс 
картон плочама на подконструкцију , извршити бандажирање спојева и исте 
прекречити белом полудисперзивном бојом  
Решење проблема столарије је замена старе дотрајале столарије новом минимално 
петокоморном  ПВЦ столаријом. 
Обзиром да је објекат на појединим местима малтерисан - фасада , а на појединим 
местима је опека потребно је из разлога побољшања енергетске ефикасности израдити 
Демит фасаду са 5 цм стиропора , демит мрежицом , угаоним фасадним лајсна . 
Завршна обрада фасаде је бојење дисперзивном бојом. 
При извођењу радова обавезно се придржавати свих мера безбедности на раду. 
Опис радова: 
 

r.br. opis jm količina 
1  Vađenje postojeće  dotrajale stolarije i odlaganje na 

gradilišnu deponiju koju odredi investitor.     
1.1. vrata dim 100/310 drvena kom 1.00 

2 Nabavka materijala i montaža stolarije od petokomornih PVC 
profila sa potrebnim šarkama, bravama i ključevima. Vrata su 
puna sa ispunom od PVC panela, na WC kabinama da budu 
podsečena sa donje strane za 30cm.      

2.1. podrumska vrata  puna          dim 100/120 cm kom 1.00 
3 Obrada špaletni oko prozora sa spoljne i unutrašnje strane 

lepilom , sturporom i mrežicom , završna obrada lepilo 
gletovano.     

3.1. podrumska vrata  puna          dim 100/120 cm kom 1.00 
4 Nabavka materijala i izrada Demit fasade sa 5 cm stirporom 

17 g , nanošenjem sloja mrešice i lepila , završna obrada 
gletovano i bojeno fasadnom bojom u tonu po izboru 
naručioca m2 136.82 

5 Nabavka materijala , postavljanje gips karton ploča na 
podkonstrukciju , bandažiranje spojeva i bojenje plafona 
pludisperzivnom bojom. 
2.30*4.05+2.60*2.05+7.50*4.95+2.35*2.30 m2 57.18 
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ПАРТИЈА 3: Санација дотрајалих делова зграде предшколске установе 
„Петар Пан“  Ловћенац, у Ловћенцу 
 

Технички опис: Објекат је грађен од  чврстог материјала ( конструктивни елемнти - 
опека  , бетон и дрвена кровна конструкција ) На објекту се налази дотрајала дрвена 
фасадна столарија  - потребна замена . 
Кровни покривач је цреп у лошем стању - потребна замена . 
Постојећи кровни покривач , цреп , потребно је демонтирати заједно са постојећим 
летвама  и исто одложити на градилишну депонију коју одреди инвеститор. 
Лоше кровне летве замнути новим чамовим летвама дим 3/5 цм испод истих поставити 
паропропусну , водонепропусну фолију. Кровни покривач заменути новим глиненим 
фалцоаним црепом домаћег произвођача  1 класе. 
Плафони у просторима су у лошем стању - потребно је извршити монтажу спуштених 
плафона како би се скратила непотребна висина просторија ( уштеда у грејању ) 
Предвићено је спуштање плафона у ,, Амстронг ,, систему са растерима 60/60 цм . 
Под  улаза и ходника је похабан , стари под је од Виназ плоча. Преко постојећег пода 
потребно је положити сунђерасту маси у ламинатни под прве класе  за високо 
фрекфентне објекте , са високим коефицијентом на  абразивност подлоге. 
Водоводна инсталација објекта је добра . У санитарним чвороми потребно је обити део 
керамичких плочица и сте заменути новом керамиком домаћег произвођача у тону по 
избору Инвеститора. 
Дотрајале санитарне елементе поттребно је замнути новим санитарнимм елементима 
од фајанса беле боје , а све у складу за Законским оквирим за наведену делатност. 
Решење проблема столарије је замена старе дотрајале столарије новом минималн 
петокоморном  ПВЦ столаријом. 
Постојеће дрвене прозоре потребно је пажљиво извадити и одложити на градилишну 
депонију коју одреди инвеститор. Након уградње нове столарије шпалтне око прозора 
потребно је обрадити стиропором , демит мрежицом , угаоним лајснама за израду 
фасада . 
ПВЦ столарија мора имати следеће карактеристике 
Материјал оквира      ПВЦ -  бели 
КАРАКТЕРИСТИКЕ    КЛАСА ВРЕДНОСТИ 
Отпорност на оптерећење ветром    до Ц5/Б5 
Водонепропусност     до 9 А 
Звучна изолација      Rw ( C , Cx ) do 7 ( -1. -4 ) dB 
Пропусност ваздуха     до 4 
Механичка чврстоћа     4 
Испитивање дуговечности употребе  2 
Заштита од провале      WK - 2 
Оков у квалитету      ,, Сигенија ,, ил слично 
Комплетно захтеване карактеристике , системски пасош , произвођач је дужан 
доставити при техничком прегледу објекта . 
При уградњи нове столарије потребно је оставрити круту везу прозора и зида , а 
простор између прозора и зида обавезно попунити експандирајућом пеном. 
При извођењу радова обавезно се придржавати свих мера безбедности на раду. 
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Опис радова: 
 

r.br. opis jm količina 
1  Vađenje postojeće  stolarije i odlaganje na gradilišnu deponiju koju odredi 

investitor.     
1.1. Ulični prozori dim 160/215 drveni kom 7.00 
1.2. Ulični prozori dim 80/120  drveni kom 4.00 
1.3. ulazna vrata dim 200/325 metalna kom 1.00 
1.4. ulazna vrata dim 200/360 metalna kom 1.00 

2 Nabavka materijala i montaža stolarije od petokomornih PVC profila sa 
potrebnim šarkama, bravama i ključevima. Vrata su parapetom  sa 
ispunom od PVC panela i zastakljena termoizolaovanim staklom 4+12+4 
mm, na WC kabinama da budu podsečena sa donje strane za 30cm. Svi 
prozori su zastakljeni termoizolovanim staklom 4+12+4mm, punjeno 
Argonom. Prozori se otvaraju oko vertikalne i horizontalne ose. 

    
  karakteristike 
  otpornost na opterećenje vetrom         -        do C5/B5 
  vodonepropusnost                             -        do 9 A 
  zvučna izolacija             - Rw(c , Cx) do 7 ( -1-4 ) db 
  propusnost vazduha                           - do 4 
  mehaička čvrstoća                            - 4 
  isitivanje dugovečnosti upotrebe         - 2 
  zaštita od provale                             WK  2     

2.1. Ulični prozori                    dim 160/215 cm kom 7.00 
2.2. Ulični prozori                    dim 80/120  cm kom 4.00 
2.3. ulazna vrata                     dim 200/325 cm kom 1.00 
2.4. ulazna vrata                     dim 200/360 cm kom 1.00 

3 Obrada špaletni oko prozora sa spoljne i unutrašnje strane lepilom , 
sturporom i mrežicom , završna obrada lepilo gletovano. 

    
3.1. Ulični prozori                    dim 160/215 cm kom 7.00 
3.2. Ulični prozori                    dim 80/120  cm kom 4.00 
3.3. ulazna vrata                     dim 200/325 cm kom 1.00 
3.4. ulazna vrata                     dim 200/360 cm kom 1.00 

4 Skidanje starog krovnog pokrivača ( biber crep ,) i odlaganje istog na 
mesto koje odredi investitor.Nabavka materijala i letvisanje postojeće 
krovne konstrukcije letvama 3/5 cm sa nivelisanjem krovnih ravni . 
Cenomje obuvaćeno i postavljanje kontra letvi i paropropusne 
vodonepropusne folije ispod crepa. Foliju je neophodno produžiti i uvući u 
olučnu horizontalu.Nabavka materijala i pokrivanje krovne konstrukcije 
falcovanim crepom sa vezivanjem svakog tećeg crepa 

m2 331.00 
5 Nabavka i postavljanje slemenjaka sa vezivanjem istih m1 28.35 
6 Demontaža postojećih uličnih olučnih horizonatala , izrada i montaža 

novih olučnih horizontala od čeličnog plastificiranog lima u tonu po izboru 
naručioca RŠ 50 cm 

m1 34.85 
7 Demontaža postojećih uličnih olučnih vertikala  , izrada i montaža novih 

olučnih vertikala od čeličnog plastificiranog lima u tonu po izboru 
naručioca RŠ 50 cm m1 20.00 

  
8 Nabavka i postavljanje laminatnog poda 1 klase preko ostojećeg 

dotrajalog vinaza u hodniku prizemlja sa postavljanjem ugaonih lajsni. 
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8.1. 2.15*6.50+2.15*11.00+4.70*2.12+2.15*3.75+3.40*1.60+2.50*9.50 

m2 84.84 
9 Obijanje postojeće dotrajale keramike sa zidova i plafona u sanitarnim 

čvorovima.     
  prizemlje podovi     

9.1. 3.10*1.90*2+3.90*3.00 m2 23.48 
9.2. 3.10*1.90*2+3.90*3.00 m2 23.48 

  
10 Obijanje keramičkih pločica sa zidva u sanitarnim čvorovima 

 prizemlje 
10.1 3.10*4*2.20+3.90*4*2.20-0.90*2.20+6*1.50*2.2 m2 79.42 
10.2. 3.10*4*2.20+3.90*4*2.20-0.90*2.20+6*1.50*2.2 m2 79.42 

11 Demontaža dečijih umovaonika i odnošenje istih na deponiju koju odredi 
investitor.     

11.1. prizemlje kom 8.00 
12 Demontaža dečijih wc šolja i odnost istih na deponiju koju odredi 

investitor.     
12.1. prizemllje kom 8.00 
  13 Nabavka , transport i ugradnja vodovodnih fluidterm cevi za radni pritisak 

10 bara . Spajanje cevi vršiti lepljenjem pomoću adekvatnih fazonskih 
komada. Cevi postaviti u zid , a pre zatvaranja otvora izvršiti ispitivanje na 
probni pritisak 1.5 puta veći od radnog pritiska. Pre ugradnje izvršiti 
vizuelnu kontrolu cevi. 

13.1. D 32 fi 25 mm m1 1.50 
13.2. D 25 fi 20 mm m1 17.60 
13.3. D 20 fi 15 mm m1 26.50 

14 Nabavka , transport i ugradnja ,, MS  ,, propusnih ventila odgovarajućeg 
prečnika 

14.1 fi 25 mm kom 1.00 
14.2 fi 20 mm kom 2.00 
14.3 fi 15 mm kom 2.00 
15 Nabavka , transport i ugradnja ugaonih ventila kom 24.00 
16 Nabavka , transport i ugradnja povratnih ventila kom 1.00 
17 Nabavka , transport i ugradnja propusnih ventila sa hromiranom kapom 

odgovarajućih prečnika kom 2.00 
18 Nabavka , transport i postavljanje slivnika od PVC , zajedno sa slivnom 

rešetkom.Obračun po komadu postavljeng slivnika zajedno sa popravkom  
hidroizolacije oko slivnika 

18.1. fi 75  kom 2.00 
19 Nabavka i montaža dečijih wc šolja bele boje zajedno sa polopcem , wc 

vodokotlićem , wc daskom , četkom za održavanje šolje i držačem toalet 
papira. 

19.1. prizemlje kom 8.00 
20 Nabavka i montaža dečijih fajans umivaonika bele boje kompletno sa 

jednoručnom slavinom za toplu i hladnu vodu , odvodnim sifonom i 
držačima peškira i sapuna .     

20.1. prizemlje kom 8.00 
21 Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica 1 klase u boji po izboru 

naručioca , zajedno sa fugovanjem istih i ugradnjom ugaonih pvc lajsni. 
    

21.1. prizemlje m2 158.84 
22 nabaka i postavljanje podnih keramičkih pločica 1 klase zajeno sa 

fugovanjem istih. Keramika u tonu po izboru investitora.     
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22.1. prizemlje m2 46.96 
23 Nabavka i postavljanje Amstong plafona sa potrebnom podkonstrukcijom , 

sa spuštanjem plafona maksimalno do 30cm i postavljanjem kamene vine 
d 5 cm kao termoizolacije i sloja pvc folije.     

23.1. 2.00*4.00+16.65*2.10+1.70*2.10+8.50*8.50+6.00*12.00+3.10*2.00*2+3.9
0*3.15*2 

M2 227.76 
24 Nabavka i ugradnja plafonskih svetiljki 60/60 u spuštenom plafonu , 

cenom obuhvatiti demontažu postojećeih svetiljki , odlaganje istih na 
mesto koje odredi investitor .     

24.1. boravak 1          6.00*12.00    -    72.00 m2 kom 15.00 
24.2. boravak 2          8.50*8.60    -     73.10 m2 kom 15.00 
24.3. hodnik                                      39.86 m2 kom 8.00 
24.4. sanitarni čvorovi                         35.10 m2 kom 6.00 

25 Nabavka i postavljanje podne keramike 1 lkase zajedno sa fugovanjem 
iste u kuhinji. Keramika se lepi preko postojeće keramike sa tim da se 
podni slivnik diže na nivo novopostavljlene keramike. 

25.1. 6.85*2.10 m2 14.39 
26 Obijanje postojećih zidnih keramičkih pločica  m2 3.00 
27 Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u kuhinji zajedno sa 

fugovanjem istih. m2 3.00 
 
 
ПАРТИЈА 4: Реконструкција објекта предшколске установе „Петар Пан“ 
Ловћенац, у Фекетићу 
 
Технички опис: Објекат вртића је грађен од  чврстог материјала ( конструктивни 
елемнти - опека  , бетон и дрвена кровна конструкција ). 
У објекту је потребно извцршити радове на електроинсталацијама у свему према 
пројектној документацији електроенергетских инсталација израђеном од стране 
прјектног бироа ,, АРС ЛУКС ,, из Новог Сада , брј пројекта бр Е - 01,12,16 .  
Потребно је извршити замену дотрајалих прозора , а након замене прозора потребно је 
извршити молерску поправку квентова око прозора. 
Паркет у учионицама се шлајфује и лакира три пута квалитетним лаком за паркет. 
У кухињском простору се преко постојеће плафонске конструкције поставља гипс 
картон плоче које се бандажирају и крече полудисперзивном бојом бело. 
При уградњи нове столарије потребно је оставарити круту везу прозора и зида , а 
простор између прозора и зида обавезно попунити експандирајућом пеном.  
При извођењу радова обавезно се придржавати свих мера безбедности на раду. 
 
Опис радова: 
 

br 

opis jm količina 
1  Vađenje postojeće  stolarije i odlaganje na gradilišnu 

deponiju koju odredi investitor.     
1.1. Prozori dim  100/225 kom 4.00 
1.2. Prozori dim  170/140 kom 2.00 
1.3. Prozori dim  65/55 kom 1.00 
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2 Nabavka materijala i montaža stolarije od 
petokomornih PVC profila sa potrebnim šarkama, 
bravama i ključevima. Svi prozori su zastakljeni 
termoizolovanim staklom 4+12+4mm, punjeno 
Argonom. Prozori se otvaraju oko vertikalne i 
horizontalne ose. 

    
2.1. Prozori dim  100/225 kom 4.00 
2.2. Prozori dim  170/140 kom 2.00 
2.3 Prozori dim  65/55 kom 1.00 
3 Obrada špaletni oko prozora sa spoljne i unutrašnje 

strane lepilom , sturporom i mrežicom , završna obrada 
lepilo gletovano.     

3.1 Prozori dim  100/225 kom 4.00 
3.2 Prozori dim  170/140 kom 2.00 
3.3 Prozori dim  65/55 kom 1.00 
4 Nabavka materijala , šlajfovanje postojećeg parketa , 

lakiranje istog parket lakom 3 puta.     
  hodnik 2.65*2.84 m2 7.53 
  učionica 4.10*9.35 -0.65*0.89+5.20*3.00 m2 53.36 
  učionica 7.75*5.05 m2 39.14 
  učionica 6.00*11.80 m2 70.80 
5 Nabavka materijala i postavljanje gip karton ploča , 

zajedno sa bandažiranjem spojeva i krečenja istih belom 
polidsperzivnom bojom.     

  kuhinja    3.65*3.53 m2 12.88 
  ostava    1.30*3.53 m2 4.59 
6 Nabavka i postavljanje keramičkih pločica u cementnom 

malteri 1/3 , sa spojenim fugama pločica i figovanjem 
istih. U cementnu košuljicu obavezno ubaciti 
elektrovareni rabic kao ojačanje ( armiranje cementne 
košuljice.  

    
 6.1 6.10*2.95+0.65*2.50*2+5.20*2.95+ m2 36.59 
7. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 
 Razvodni ormar GRO 
  Isporuka i postavljanje tipskog RO od dva puta dekapiranog lima , snabdevenog 
  vratima , bravicom , ključem , opomenskim tablicama u skladu sa srpskim 
  standardima sličan tpu NSYCRN 5420. GRO se postavja na visini 1.5 m od 

poda. 
  RO treba da bude opremljen sledećom opremom: 
  automatski osigurač 20A sl.tip A9F84120 kom 3.00 
  automatski osigurač B 16 A sl.tip A9F83116 kom 15.00 
  automatski osigurač B 10 A sl.tip A9F83110 kom 6.00 
  začtitni uređaj diferencije struje ZUDS FID 40/05A kom 1.00 
  grebenasti prekidač 4P0-1 63 A sa montažom na šinu 
  i produžnim pogonom i ručicom na vratima sličan 
  tipu SIRCO M 22001006 
  Sve komplet , sa potrebnim materijalom , povezivanjem , 
  obeležavanjnem i potrebnim ispitivanjem pre postavljanja  
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  razvodne table pod napon kom 1.00 
 Razvodni ormar RO - 1     
  Isporuka i postavljanje tipskog RO od dva puta dekapiranog lima , snabdevenog 
  vratima , bravicom , ključem , opomenskim tablicama u skladu sa srpskim 
  standardima sličan tpu NSZCRN 5420. RO 1 se postavja na visini 1.5 m od 

poda. 
  RO treba da bude opremljen sledećom opremom 
  automatski osigurač B 16 A sl.tip A9F83116 kom 24.00 
  automatski osigurač B 10 A sl.tip A9F83110 kom 9.00 
  začtitni uređaj diferencije struje ZUDS FID 40/0,03A kom 1.00 
  Sve komplet , sa potrebnim materijalom , povezivanjem , 
  obeležavanjnem i potrebnim ispitivanjem pre postavljanja  
  razvodne table pod napon kom 1.00 
 Razvodni ormar RO - 2     
  
  Isporuka i postavljanje razvodne table . Razvodna tabla se postavlja na zid 
  iznad ulaznih vrata na visini 2.2 m od poda. Razvodna tabla je od PVC  
  materijala i oprema se prema jednopolnoj šemi datoj u grafičkoj dokumentaciji 
  slična tiu 13302 Schneider elektric 
  Razvodan tabla treba da bude opremljena 
  automatski osigurač B 16 A sl.tip A9F83116 kom 3.00 
  automatski osigurač B 10 A sl.tip A9F83110 kom 3.00 
  Sve komplet , sa potrebnim materijalom , povezivanjem , 
  obeležavanjnem i potrebnim ispitivanjem pre postavljanja  
  razvodne table pod napon kom 1.00 
 Instalaciona priključnica na zidu 400 V 16 A     
  sa isporukom i montažom  kom 4.00 
 Instalaciona priključnica na zidu 230 V 16 A     
  sa isporukom i montažom  kom 35.00 
 Instalaciona priključnica na zidu 230 V 16 A     
  sa pkolopcem , sa isporukom i montažom kom 5.00 
  Kablovi     
  PPOO -Z 4 x PPOO Y 4X 10 mm m1 12.00 
  PPOO -Z 4 x PPOO Y 5X  6 mm m1 28.00 
  PP - Y 5 x 2.5 mm m1 80.00 
  PP - Y 3 x 2.5 mm m1 500.00 
  PP - Y 3 x 15 mm m1 250.00 
  P - Y 16 mm2 m1 5.00 
  P/F 4 mm 2 m1 15.00 
 Instalacija razvodne kutije     
  sa isporukom i montažom kom 30.00 
  KIP sa isporukom i montažom kom 3.00 
  Svetiljke tip A 2     
   slične tipu OMS OMS CLASSIC   
  ASN PRISMATIC 2 x 35 W kom 22.00 
  Svetiljke tip A 2 slične tipu OMS TUBUS   
  CIRCULAR PRISMA 1 x 40 W kom 12.00 
  Instalacioni prekidač za montažu u zid sa isporukom   
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  običan kom 12.00 
  serijski kom 1.00 
  naizmenični kom 10.00 
  unakrsni kom 1.00 
  kip prekidač za bojler  kom 2.00 
  panik svetiljka 1 x 18 w kom 13.00 
  sitan ne specificiran materijal paušalno   

 
 
 
 
 
 
 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
 

 Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким 
прописима и стандардима који се односе на област из које је предмет јавне 
набавке, а за предметну набавку постоји и израђена је следећа документација:  
 
ПАРТИЈА 1: Замена дотрајале столарије на објекту основне школе „Ади Ендре“ 
у Малом Иђошу: предмер и предрачун бр. 9/2017 и технички опис за извођење 
радова на инвестиционом одржавању објекта. 
ПАРТИЈА 2: Замена столарије, поправка фасаде  и плафона на објекту 
предшколске установе „Петар Пан“ Ловћенац, у Малом Иђошу: предмер и 
предрачун бр.11/2017 и технички опис за извођење радова на инвестиционом 
одржавању објекта.  
ПАРТИЈА 3: Санација дотрајалих делова зграде предшколске установе „Петар 
Пан“  Ловћенац, у Ловћенцу: предмер и предрачун бр.12/2017 и технички опис 
за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта. 
ПАРТИЈА 4: Реконструкција објекта предшколске установе „Петар Пан“ 
Ловћенац, у Фекетићу: предмер и предрачун бр.13/2017 и Идејни пројекат 
електроенергетских инсталација . 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на 
начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 
 

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) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Кадровски капацитет:    
- да понуђач на дан подношења 
понуде запошљава најмање 8 
радника ако подноси понуду за 
две или више партија или 
најмање 3 радника ако подноси 
понуду само за једну партију; по 
основну радног односа на 
неодређено време или одређено 
време или уговором о обављању 
привремених или повремених 
послова, и то на пословима који су у 
вези са предметом јавне набавке;  
-да понуђач ангажује инжењера са 
лиценцом Инжењерске Коморе 
Србије по основну радног односа на 
неодређено време или одређено 
време или уговором о обављању 
привремених или повремених 
послова или уговором о делу, и то: 
одговорног извођача радова са 
важећом лиценцом бр. 410 или 411 
(за партију 1,2,3 и 4) и инжењера са 
лиценцом одговорног извођача 
радова енергетских инсталација 
средњег и ниског напона са 
важећом лиценцом бр.450 (за 
партију 4); 

 
-да понуђач ангажује најмање 5 или 10 
радника по основну радног односа на 
неодређено време или одређено време 
или уговором о обављању привремених 
или повремених послова, и то на 
пословима који су у вези са предметом 
јавне набавке 
Доказ: Копија уговора о раду, или 
уговора о привременим и повременим 
пословима, или уговора о делу;  
 
-да понуђач ангажује инжењере са 
лиценцом Инжењерске Коморе Доказ:  
1. Копија уговора о раду или уговора о 
привременим и повременим пословима 
или уговора о делу; 2. Копија лиценце; 
3. копија потврде Инжењерске Коморе 
Србије о важењу лиценце, која је 
важећа на дан подношења понуде; 4. 
Изјава о ангажовању одговорног 
извођача радова, дати на прописаном 
обрасцу, који је саставни део конкурсне 
документације (XI Образац  изјаве о 
ангажовању одговорног извођача 
радова); 
 

2. Пословни капацитет: 
да је понуђач у претходне 3 
пословне године (2014., 2015., 2016. 
година) остварио укупан пословни 
приход (за све 3 године укунпо) по 
основу истих или сличних радова на 
објектима, у минималном износу од 
12.000.000,00 динара; 

Списак истих или сличних радова 
изведених у претходне 3 пословне 
године, дати на прописаном обрасцу 
који је саставни део конкурсне 
документације (IX Образац  списка 
изведених радова); 2. Потврда 
наручиоца о изведеним радовима, који 
су наведени на списку изведених 
радова, у претходне три пословне 
године, која се даје на прописаном 
обрасцу који је саставни део конкурсне 
документације (X Образац  потврде 
изведених радова); 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2.  ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да 
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и 
да затражи 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 тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
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осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
 ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 
1) Чл. 76. ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу Додатних услова: 
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-да понуђач ангажује најмање 3 или 8 радника - Доказ: Копија 
уговора о раду или уговора о привременим и повременим 
пословима или уговора о делу;  
 -да понуђач ангажује инжењере са лиценцом Инжењерске 
Коморе Доказ:  1. Копија уговора о раду или уговора о 
привременим и повременим пословима или уговора о делу; 2. 
Копија лиценце; 3. копија потврде Инжењерске Коморе Србије о 
важењу лиценце, која је важећа на дан подношења понуде; 4. 
Изјава о ангажовању одговорног извођача радова, дати на 
прописаном обрасцу, који је саставни део конкурсне 
документације (XI Образац  изјаве о ангажовању одговорног 
извођача радова); 
2)  Чл. 76. ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу Додатних услова- Доказ: Списак 
изведених радова за исте или за сличне радове у претходне 3 
пословне године, дати на прописаном обрасцу који је саставни 
део конкурсне документације (IX Образац  списка изведених 
радова); 2. Потврда наручиоца о изведеним радовима, који су 
наведени на списку изведених радова, у претходне три 
пословне године, која се даје на прописаном обрасцу који је 
саставни део конкурсне документације (X Образац  потврде 
изведених радова); 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, и то:  

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су 
регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре - www. 
apr.gov.rs 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
 

 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.404-13/2017-01 
 

18/67 

  
 

 

 
V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену, исти  рок плаћања и исти рок извођења радова. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6) 

7) Образац о списку изведених радова 
8) Потврде о изведеним радивима 
9) Образац изјаве о ангажовању одговорног извођача 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА 1: Замена дотрајале столарије на објекту основне школе „Ади 

Ендре“ у Малом Иђошу 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова: 
Замена дотрајале столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена 
столарије и поправке на објектима  предшколских установа у сва три 
насеља општине, ЈН број  404-13/2017-01  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова: Замена дотрајале столарије на 
објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  
предшколских установа у сва три насеља општине-ПАРТИЈА 1:  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок плаћања (најдуже 45 дана) 
 

 

 
Рок важења понуде (мин.: 30 дана) 
 

 

 
Рок извођења радова (најдуже 20 дана)  
 

 

 
Гарантни период (мин. 2 године) 
 

 

 
Место извођења радова  
 

ОСНОВНА ШКОЛА „АДИ ЕНДРЕ“, 
МАЛИ ИЂОШ, ул. ГЛАВНА бр.27. 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА 2: Замена столарије, поправка фасаде  и плафона на објекту 

предшколске установе „Петар Пан“ Ловћенац, у Малом Иђошу 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова: 
Замена дотрајале столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена 
столарије и поправке на објектима  предшколских установа у сва три 
насеља општине, ЈН број  404-13/2017-01  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова: Замена дотрајале столарије на 
објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  
предшколских установа у сва три насеља општине-ПАРТИЈА 2:  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок плаћања (најдуже 45 дана) 
 

 

 
Рок важења понуде (мин.: 30 дана) 
 

 

 
Рок извођења радова (најдуже 20 дана)  
 

 

 
Гарантни период (мин. 2 године) 
 

 

 
Место извођења радова  
 

ПУ „ПЕТАР ПАН“ ЛОВЋЕНАЦ, 
ул.Лехелова бр.33.,   МАЛИ ИЂОШ 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА 3: Санација дотрајалих делова зграде предшколске установе 

„Петар Пан“  Ловћенац, у Ловћенцу 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова: 
Замена дотрајале столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена 
столарије и поправке на објектима  предшколских установа у сва три 
насеља општине, ЈН број  404-13/2017-01  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.404-13/2017-01 
 

31/67 

  
 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова: Замена дотрајале столарије на 
објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  
предшколских установа у сва три насеља општине-ПАРТИЈА 3:  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок плаћања (најдуже 45 дана) 
 

 

 
Рок важења понуде (мин.: 30 дана) 
 

 

 
Рок извођења радова (најдуже 45 дана)  
 

 

 
Гарантни период (мин. 2 године) 
 

 

 
Место извођења радова  
 

ПУ „ПЕТАР ПАН“ЛОВЋЕНАЦ, 
Ул. 13 Јули бр.18., 
ЛОВЋЕНАЦ 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПАРТИЈА 4: Реконструкција објекта предшколске установе „Петар Пан“ 

Ловћенац, у Фекетићу 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова: 
Замена дотрајале столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена 
столарије и поправке на објектима  предшколских установа у сва три 
насеља општине, ЈН број  404-13/2017-01  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.404-13/2017-01 
 

35/67 

  
 

 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова: Замена дотрајале столарије на 
објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  
предшколских установа у сва три насеља општине-ПАРТИЈА 4:  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок плаћања (најдуже 45 дана) 
 

 

 
Рок важења понуде (мин.: 30 дана) 
 

 

 
Рок извођења радова (најдуже 45 дана)  
 

 

 
Гарантни период (мин. 2 године) 
 

 

 
Место извођења радова  
 

ПУ „ПЕТАР ПАН“ЛОВЋЕНАЦ, 
Ул. Братства бр.23., Фекетић 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 1: Замена дотрајале столарије на објекту основне школе „Ади 
Ендре“ у Малом Иђошу 
 

р.б. опис позиције 
јед. 

мере количина 

јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно 
цена- без 

ПДВ-а 
укупно цена -

са ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6=4 x5 7= 6+pdv 

1  Vađenje postojeće  stolarije i odlaganje na 
gradilišnu deponiju koju odredi investitor.     

   

1.1. ulični do pijace prozor dim 240/160 drveni kom 3.00    
1.2. ulični do pijace prozor dim 240/120 drveni kom 24.00    

2 Nabavka materijala i montaža stolarije od 
petokomornih PVC profila sa potrebnim 
šarkama, bravama i ključevima.,. Svi prozori 
su zastakljeni termoizolovanim staklom 
4+16+4mm, punjeno Argonom. Prozori se 
otvaraju oko vertikalne i horizontalne ose. 

    

   

  Karakteristike:    
  otpornost na opterećenje vetrom   -do C5/B5    

  vodonepropusnost   -do 9 A    
  zvučna izolacija  - Rw(c , Cx) do 7 ( -1-4 ) db    
  propusnost vazduha                           - do 4    
  mehaička čvrstoća                            - 4    
  isitivanje dugovečnosti upotrebe         - 2    
  zaštita od provale                             WK  2        

2.1. ulični do pijace prozor   dim    240/160  kom 3.00    
2.2. ulični do pijace prozor sa dva krila i jednim 

fiksom  dim    240/120  kom 12.00 

   

2.2.a ulični do pijace prozor sa fiksna polja i 
jednim krilom  dim    240/120  kom 12.00 

   

3 Obrada špaletni oko prozora sa spoljne i 
unutrašnje strane lepilom , sturporom i 
mrežicom , završna obrada lepilo gletovano.     

   

3.3 ulični do pijace prozor   dim    240/160  kom 3.00    
3.4 ulični do pijace prozor sa dva krila i jednim 

fiksom  dim    240/120  kom 12.00 

   

3.4.a ulični do pijace prozor sa fiksna polja i 
jednim krilom  dim    240/120  kom 12.00 

   

 UKUPNO:    

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. 
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ПАРТИЈА 2: Замена столарије, поправка фасаде  и плафона на објекту 
предшколске установе „Петар Пан“ Ловћенац, у Малом Иђошу  
 

UKUPNO:    

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

р.б. опис позиције 
јед. 

мере количина 

јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно 
цена- без 

ПДВ-а 
укупно цена -

са ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6=4 x5 7= 6+pdv 

1  Vađenje postojeće  dotrajale stolarije i 
odlaganje na gradilišnu deponiju koju odredi 
investitor.     

   

1.1. vrata dim 100/310 drvena kom 1.00    
2 Nabavka materijala i montaža stolarije od 

petokomornih PVC profila sa potrebnim 
šarkama, bravama i ključevima. Vrata su puna 
sa ispunom od PVC panela, na WC kabinama 
da budu podsečena sa donje strane za 30cm.      

   

2.1. podrumska vrata  puna          dim 100/120 cm kom 1.00    
3 Obrada špaletni oko prozora sa spoljne i 

unutrašnje strane lepilom , sturporom i 
mrežicom , završna obrada lepilo gletovano.     

   

3.1. podrumska vrata  puna          dim 100/120 cm kom 1.00    
4 Nabavka materijala i izrada Demit fasade sa 5 

cm stirporom 17 g , nanošenjem sloja mrešice 
i lepila , završna obrada gletovano i bojeno 
fasadnom bojom u tonu po izboru naručioca m2 136.82 

   

5 Nabavka materijala , postavljanje gips karton 
ploča na podkonstrukciju , bandažiranje 
spojeva i bojenje plafona pludisperzivnom 
bojom. 
2.30*4.05+2.60*2.05+7.50*4.95+2.35*2.30 m2 57.18 
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ПАРТИЈА 3: Санација дотрајалих делова зграде предшколске установе 
„Петар Пан“  Ловћенац, у Ловћенцу 
 
 

р.б. опис позиције 
јед. 

мере 
количи

на 

јединич
на цена 

без 
ПДВ-а 

укупно 
цена- без 

ПДВ-а 

укупно 
цена -са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6=4 x5 7= 6+pdv 

1  Vađenje postojeće  stolarije i odlaganje na gradilišnu 
deponiju koju odredi investitor.     

   

1.1. Ulični prozori dim 160/215 drveni kom 7.00    
1.2. Ulični prozori dim 80/120  drveni kom 4.00    
1.3. ulazna vrata dim 200/325 metalna kom 1.00    
1.4. ulazna vrata dim 200/360 metalna kom 1.00    

2 Nabavka materijala i montaža stolarije od petokomornih 
PVC profila sa potrebnim šarkama, bravama i 
ključevima. Vrata su parapetom  sa ispunom od PVC 
panela i zastakljena termoizolaovanim staklom 4+12+4 
mm, na WC kabinama da budu podsečena sa donje 
strane za 30cm. Svi prozori su zastakljeni 
termoizolovanim staklom 4+12+4mm, punjeno Argonom. 
Prozori se otvaraju oko vertikalne i horizontalne ose.     

   

  karakteristike    
  otpornost na opterećenje vetrom         -        do C5/B5    
  vodonepropusnost                             -        do 9 A    
  zvučna izolacija             - Rw(c , Cx) do 7 ( -1-4 ) db    
  propusnost vazduha                           - do 4    
  mehaička čvrstoća                            - 4    
  isitivanje dugovečnosti upotrebe         - 2    
  zaštita od provale                             WK  2        

2.1. Ulični prozori                    dim 160/215 cm kom 7.00    
2.2. Ulični prozori                    dim 80/120  cm kom 4.00    
2.3. ulazna vrata                     dim 200/325 cm kom 1.00    
2.4. ulazna vrata                     dim 200/360 cm kom 1.00    

3 Obrada špaletni oko prozora sa spoljne i unutrašnje 
strane lepilom , sturporom i mrežicom , završna obrada 
lepilo gletovano.     

   

3.1. Ulični prozori                    dim 160/215 cm kom 7.00    
3.2. Ulični prozori                    dim 80/120  cm kom 4.00    
3.3. ulazna vrata                     dim 200/325 cm kom 1.00    
3.4. ulazna vrata                     dim 200/360 cm kom 1.00    

4 Skidanje starog krovnog pokrivača ( biber crep ,) i 
odlaganje istog na mesto koje odredi investitor.Nabavka 
materijala i letvisanje postojeće krovne konstrukcije 
letvama 3/5 cm sa nivelisanjem krovnih ravni . Cenomje 
obuvaćeno i postavljanje kontra letvi i paropropusne 
vodonepropusne folije ispod crepa. Foliju je neophodno 
produžiti i uvući u olučnu horizontalu.Nabavka materijala 
i pokrivanje krovne konstrukcije falcovanim crepom sa 
vezivanjem svakog tećeg crepa m2 331.00 

   

5 Nabavka i postavljanje slemenjaka sa vezivanjem istih m1 28.35    
6 Demontaža postojećih uličnih olučnih horizonatala , 

izrada i montaža novih olučnih horizontala od čeličnog 
plastificiranog lima u tonu po izboru naručioca RŠ 50 cm 

m1 34.85 
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7 Demontaža postojećih uličnih olučnih vertikala  , izrada i 
montaža novih olučnih vertikala od čeličnog 
plastificiranog lima u tonu po izboru naručioca RŠ 50 cm m1 20.00 

   

8 Nabavka i postavljanje laminatnog poda 1 klase preko 
ostojećeg dotrajalog vinaza u hodniku prizemlja sa 
postavljanjem ugaonih lajsni. 

   

8.1. 2.15*6.50+2.15*11.00+4.70*2.12+2.15*3.75+3.40*1.60+
2.50*9.50 

m2 84.84 

   

9 Obijanje postojeće dotrajale keramike sa zidova i plafona 
u sanitarnim čvorovima.     

   

  prizemlje podovi        
9.1. 3.10*1.90*2+3.90*3.00 m2 23.48    

9.2. 3.10*1.90*2+3.90*3.00 m2 23.48    

10 Obijanje keramičkih pločica sa zidva u sanitarnim 
čvorovima 

   

 prizemlje    
10.1 3.10*4*2.20+3.90*4*2.20-0.90*2.20+6*1.50*2.2 m2 79.42    
10.2. 3.10*4*2.20+3.90*4*2.20-0.90*2.20+6*1.50*2.2 m2 79.42    

11 Demontaža dečijih umovaonika i odnošenje istih na 
deponiju koju odredi investitor.     

   

11.1. prizemlje kom 8.00    
12 Demontaža dečijih wc šolja i odnost istih na deponiju 

koju odredi investitor.     

   

12.1. prizemllje kom 8.00    
     

13 Nabavka , transport i ugradnja vodovodnih fluidterm cevi 
za radni pritisak 10 bara . Spajanje cevi vršiti lepljenjem 
pomoću adekvatnih fazonskih komada. Cevi postaviti u 
zid , a pre zatvaranja otvora izvršiti ispitivanje na probni 
pritisak 1.5 puta veći od radnog pritiska. Pre ugradnje 
izvršiti vizuelnu kontrolu cevi. 

   

13.1. D 32 fi 25 mm m1 1.50    
13.2. D 25 fi 20 mm m1 17.60    
13.3. D 20 fi 15 mm m1 26.50    

14 Nabavka , transport i ugradnja ,, MS  ,, propusnih ventila 
odgovarajućeg prečnika 

   

14.1 fi 25 mm kom 1.00    
14.2 fi 20 mm kom 2.00    
14.3 fi 15 mm kom 2.00    
15 Nabavka , transport i ugradnja ugaonih ventila kom 24.00    
16 Nabavka , transport i ugradnja povratnih ventila kom 1.00    
17 Nabavka , transport i ugradnja propusnih ventila sa 

hromiranom kapom odgovarajućih prečnika kom 2.00 

   

18 Nabavka , transport i postavljanje slivnika od PVC , 
zajedno sa slivnom rešetkom.Obračun po komadu 
postavljeng slivnika zajedno sa popravkom  hidroizolacije 
oko slivnika 

   

18.1. fi 75  kom 2.00    
19 Nabavka i montaža dečijih wc šolja bele boje zajedno sa 

polopcem , wc vodokotlićem , wc daskom , četkom za 
održavanje šolje i držačem toalet papira. 

   

19.1. prizemlje kom 8.00    
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20 Nabavka i montaža dečijih fajans umivaonika bele boje 
kompletno sa jednoručnom slavinom za toplu i hladnu 
vodu , odvodnim sifonom i držačima peškira i sapuna .     

   

20.1. prizemlje kom 8.00    
21 Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica 1 klase 

u boji po izboru naručioca , zajedno sa fugovanjem istih i 
ugradnjom ugaonih pvc lajsni.     

   

21.1. prizemlje m2 158.84    
22 nabaka i postavljanje podnih keramičkih pločica 1 klase 

zajeno sa fugovanjem istih. Keramika u tonu po izboru 
investitora.     

   

22.1. prizemlje m2 46.96    
23 Nabavka i postavljanje Amstong plafona sa potrebnom 

podkonstrukcijom , sa spuštanjem plafona maksimalno 
do 30cm i postavljanjem kamene vine d 5 cm kao 
termoizolacije i sloja pvc folije.     

   

23.1. 2.00*4.00+16.65*2.10+1.70*2.10+8.50*8.50+6.00*12.00
+3.10*2.00*2+3.90*3.15*2 

M2 227.76 

   

24 Nabavka i ugradnja plafonskih svetiljki 60/60 u 
spuštenom plafonu , cenom obuhvatiti demontažu 
postojećeih svetiljki , odlaganje istih na mesto koje 
odredi investitor .     

   

24.1. boravak 1          6.00*12.00    -    72.00 m2 kom 15.00    
24.2. boravak 2          8.50*8.60    -     73.10 m2 kom 15.00    
24.3. hodnik                                      39.86 m2 kom 8.00    
24.4. sanitarni čvorovi                         35.10 m2 kom 6.00    

25 Nabavka i postavljanje podne keramike 1 lkase zajedno 
sa fugovanjem iste u kuhinji. Keramika se lepi preko 
postojeće keramike sa tim da se podni slivnik diže na 
nivo novopostavljlene keramike. 

   

25.1. 6.85*2.10 m2 14.39    
26 Obijanje postojećih zidnih keramičkih pločica  m2 3.00    
27 Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u kuhinji 

zajedno sa fugovanjem istih. m2 3.00 

   

UKUPNO:    

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. 
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ПАРТИЈА 4: Реконструкција објекта предшколске установе „Петар Пан“ 
Ловћенац, у Фекетићу 
 

р.б. опис позиције 
јед. 

мере количина 

јединична 
цена без 

ПДВ-а 

укупно 
цена- без 

ПДВ-а 

укупно 
цена -са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6=4 x5 7= 6+pdv 

1  Vađenje postojeće  stolarije i odlaganje na 
gradilišnu deponiju koju odredi investitor.     

   

1.1. Prozori dim  100/225 kom 4.00    
1.2. Prozori dim  170/140 kom 2.00    
1.3. Prozori dim  65/55 kom 1.00    

2 Nabavka materijala i montaža stolarije od 
petokomornih PVC profila sa potrebnim 
šarkama, bravama i ključevima. Svi 
prozori su zastakljeni termoizolovanim 
staklom 4+12+4mm, punjeno Argonom. 
Prozori se otvaraju oko vertikalne i 
horizontalne ose.     

   

2.1. Prozori dim  100/225 kom 4.00    
2.2. Prozori dim  170/140 kom 2.00    
2.3 Prozori dim  65/55 kom 1.00    
3 Obrada špaletni oko prozora sa spoljne i 

unutrašnje strane lepilom , sturporom i 
mrežicom , završna obrada lepilo gletovano.     

   

3.1 Prozori dim  100/225 kom 4.00    
3.2 Prozori dim  170/140 kom 2.00    
3.3 Prozori dim  65/55 kom 1.00    
4 Nabavka materijala , šlajfovanje postojećeg 

parketa , lakiranje istog parket lakom 3 puta.     

   

  hodnik 2.65*2.84 m2 7.53    
  učionica 4.10*9.35 -0.65*0.89+5.20*3.00 m2 53.36    
  učionica 7.75*5.05 m2 39.14    
  učionica 6.00*11.80 m2 70.80    
5 Nabavka materijala i postavljanje gip karton 

ploča , zajedno sa bandažiranjem spojeva i 
krečenja istih belom polidsperzivnom bojom.     

   

  kuhinja    3.65*3.53 m2 12.88    
  ostava    1.30*3.53 m2 4.59    
6 Nabavka i postavljanje keramičkih pločica u 

cementnom malteri 1/3 , sa spojenim fugama 
pločica i figovanjem istih. U cementnu 
košuljicu obavezno ubaciti elektrovareni rabic 
kao ojačanje ( armiranje cementne košuljice.  

    

   

 6.1 6.10*2.95+0.65*2.50*2+5.20*2.95+ m2 36.59    
7. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI    
 Razvodni ormar GRO    
  Isporuka i postavljanje tipskog RO od dva puta dekapiranog lima , 

snabdevenog 
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  vratima , bravicom , ključem , opomenskim tablicama u skladu sa 
srpskim 

   

  standardima sličan tpu NSYCRN 5420. GRO se postavja na visini 
1.5 m od poda. 

   

  RO treba da bude opremljen sledećom opremom:    
  automatski osigurač 20A sl.tip A9F84120 kom 3.00    
  automatski osigurač B 16 A sl.tip A9F83116 kom 15.00    
  automatski osigurač B 10 A sl.tip A9F83110 kom 6.00    
  začtitni uređaj diferencije struje ZUDS FID 

40/05A kom 1.00 
   

  grebenasti prekidač 4P0-1 63 A sa montažom na šinu    
  i produžnim pogonom i ručicom na vratima 

sličan 
   

  tipu SIRCO M 22001006    
  Sve komplet , sa potrebnim materijalom , povezivanjem ,    
  obeležavanjnem i potrebnim ispitivanjem pre 

postavljanja  
   

  razvodne table pod napon kom 1.00    
 Razvodni ormar RO - 1        
  Isporuka i postavljanje tipskog RO od dva puta dekapiranog lima , 

snabdevenog 
   

  vratima , bravicom , ključem , opomenskim tablicama u skladu sa 
srpskim 

   

  standardima sličan tpu NSZCRN 5420. RO 1 se postavja na visini 
1.5 m od poda. 

   

  RO treba da bude opremljen sledećom 
opremom 

   

  automatski osigurač B 16 A sl.tip A9F83116 kom 24.00    
  automatski osigurač B 10 A sl.tip A9F83110 kom 9.00    
  začtitni uređaj diferencije struje ZUDS FID 

40/0,03A kom 1.00 
   

  Sve komplet , sa potrebnim materijalom , povezivanjem ,    
  obeležavanjnem i potrebnim ispitivanjem pre 

postavljanja  
   

  razvodne table pod napon kom 1.00    
 Razvodni ormar RO - 2        
     
  Isporuka i postavljanje razvodne table . Razvodna tabla se postavlja 

na zid 
   

  iznad ulaznih vrata na visini 2.2 m od poda. Razvodna tabla je od 
PVC  

   

  materijala i oprema se prema jednopolnoj šemi datoj u grafičkoj 
dokumentaciji 

   

  slična tiu 13302 Schneider elektric    
  Razvodan tabla treba da bude opremljena    
  automatski osigurač B 16 A sl.tip A9F83116 kom 3.00    
  automatski osigurač B 10 A sl.tip A9F83110 kom 3.00    
  Sve komplet , sa potrebnim materijalom , povezivanjem ,    
  obeležavanjnem i potrebnim ispitivanjem pre 

postavljanja  
   

  razvodne table pod napon kom 1.00    
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 Instalaciona priključnica na zidu 400 V 16 A        
  sa isporukom i montažom  kom 4.00    
 Instalaciona priključnica na zidu 230 V 16 A        
  sa isporukom i montažom  kom 35.00    
 Instalaciona priključnica na zidu 230 V 16 A        
  sa pkolopcem , sa isporukom i montažom kom 5.00    
  Kablovi        
  PPOO -Z 4 x PPOO Y 4X 10 mm m1 12.00    
  PPOO -Z 4 x PPOO Y 5X  6 mm m1 28.00    
  PP - Y 5 x 2.5 mm m1 80.00    
  PP - Y 3 x 2.5 mm m1 500.00    
  PP - Y 3 x 15 mm m1 250.00    
  P - Y 16 mm2 m1 5.00    
  P/F 4 mm 2 m1 15.00    
 Instalacija razvodne kutije        
  sa isporukom i montažom kom 30.00    
  KIP sa isporukom i montažom kom 3.00    
  Svetiljke tip A 2        
   slične tipu OMS OMS CLASSIC      
  ASN PRISMATIC 2 x 35 W kom 22.00    
  Svetiljke tip A 2 slične tipu OMS TUBUS      
  CIRCULAR PRISMA 1 x 40 W kom 12.00    

  Instalacioni prekidač za montažu u zid sa isporukom      
  običan kom 12.00    
  serijski kom 1.00    
  naizmenični kom 10.00    
  unakrsni kom 1.00    
  kip prekidač za bojler  kom 2.00    
  panik svetiljka 1 x 18 w kom 13.00    
  sitan ne specificiran materijal paušalno      
  

UKUPNO: 
   

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. 
 
УПУТСТВО:  
- У колону 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваку ставку појединачно.  
- У колону 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку појединачно,a добија се множењем 
колоне 4 и колоне 5.  
- у колону 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваку ставку појединачно, а добија се 
додавањем износа ПДВ-а   ставци из колоне 6. 
-  ред „укупно“ треба уписати укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са урачунатим ПДВ-ом(збир 
наведених ставки).  
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова: Замена дотрајале столарије на објекту школе 
у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  предшколских 
установа у сва три насеља општине, бр. 404-13/2017-01, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
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 ЗЈН 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. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке радова: Замена дотрајале столарије на 
објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  
предшколских установа у сва три насеља општине, бр. 404-13/2017-01,  
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Понуђач 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) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова: Замена дотрајале 
столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на 
објектима  предшколских установа у сва три насеља општине, бр. 404-13/2017-
01, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Подизвођач 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) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

(овај модел ће се примењивати и важи за све партије у предметној 
набавци) 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
Замена дотрајале столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена 
столарије и поправке на објектима  предшколских установа у сва три 

насеља општине 
ПАРТИЈА __________(уписати број партије за коју се подноси понуда) 

Бр.:____________________(уписује Наручилац) 
 
 

Закључен између: 
 
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, са седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32, 
ПИБ:101434697, Матични број: 08695059, Број рачуна: 840-95640-37 кога 
заступа: Марко Лазић, председник општине (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Извођач),  
 

(Извођач наступа са подизвођачем _________________________________, 
улица __________________________ из ______________________, који ће 
делимично извршити предметну набавку, у делу: 
______________________________ .) 
 
 

ПРЕАМБУЛА 
 
Уговорне стране констатују да је наручилац, на основу Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о 
покретању отвореног поступка јавне набавке радова – Замена дотрајале 
столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на 
објектима  предшколских установа у сва три насеља општине, 
Партија:___________, ЈН бр. 404-13-1/2017-01 и на основу позива за 
подношење понуда за јавну набавку радова  у отвореном поступку који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца; као  и:  

- да је Извођач доставио понуду заједно са свим пратећим и саставним 
елементима, заведену код наручиоца под бројем  _____________ од дана 
____. ____ . 2017. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је 
део овог уговора; 
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- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама 
из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни 
су део овог уговора; 

     -    да је наручилац на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора 
бр. __________-  од ___.___. 2017. године, прихватио понуду Извођача за 
набавку радова која је предмет овог уговора и доделио уговор о овој јавној 
набавци извођачу, као најповољнијем понуђачу. 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
Предмет Уговора је извођење радова по предметној набавци, сходно Техничким 
спецификација, односно предмеру радова који је саставни део конкурсне 
документације и овог Уговора.  

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у 
свему према Понуди број ___________од __.__.2017. године, која је саставни 
део овог уговора. 
 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 
Члан 2. 

 
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. 

Уговора износи укупно  ______________________ динара без ПДВ, односно 
________________________  динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу 
јединичних цена и количина из Понуде Извођача број ____________ од 
__.__.2017. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. Укупна цена не може да 
прелази износ укупне понуђене цене из поднуе Извођача.  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 
зависне трошкове Извођача. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши по 

окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача, у року од ______ 
дана од дана пријема оверене ситуације.  

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извођача бр. 
___________________________________________ отворен код пословне банке 
______________________________. 

Уколико Наручилац или Инвеститор делимично оспоре испостављену 
ситуацију, дужни су да исплате неспорни део ситуације. 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку 
опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту 
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документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће 
извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор. 

 
 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
Члан 4. 

 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у 

року од  _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника 

Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни 
надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао 
извршено даном кумулативног стицања следећих услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију 
и Решење за изградњу; 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту. 
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од 

кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана 
уведен у посао. 

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. 
 

Члан 5. 
 

    Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 
-  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван 

кривицом  Извођача; 
-  у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу 

Наручиоца или по налогу и уз сагласност Наручиоца; 
 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није 

одговоран Извођач. 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог 

уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси 
Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а 
најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог 
уговора о томе постигну писани споразум. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за 
технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или 
посебне накнаде. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 6. 

 
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у 

уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно 
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уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не 
може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова. 

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без 
претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној 
ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 7. 

 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у 

складу са важећим прописима, техничким прописима, решењем за изградњу, 
инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку 
радова изведене радове преда Наручиоцу. 

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се 
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, 
изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и 
све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

Извођач се обавезује : 
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у 

року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на 
разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене 
примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће 
бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова; 

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

- 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 техничку опреме потребну за извођење 
уговором преузетих радова; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 
ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радноправних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и 
Наручиоцу; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим 

прописима Републике Србије, који регулишу ову област; 
- 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, уређаја и 
постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова извођења радова; 
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- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио 
радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова 
уколико се утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за 
изведене радове. 
 

Члан 8. 
 

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном 
месту таблу, која мора да садржи: 
- податке о објекту који се гради; 
- одговорном пројектанту; 
- број Решења за изградњу, 
- податке о Наручиоцу, Финансијеру,  Извођачу и надзорном органу; 
- почетак и рок завршетка радова. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 9. 

 
 Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао сходно одредбама 
овог уговора у року од 3 дана од дана првог позива Извођача.  
 Наручилац се обавезује да Извођачу преда инвестиционо техничку 
документацију, Решење за изградњу и другу документацију која је неопходна за 
отпочетак извођења рада. Наручилац је дужан да обезбеди све друге услове 
које су неопходне за отпочињање и извођење радова од стране Извођача. 

Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену под условима 
и на начин одређен члановима 2. и 3. овог уговора. 

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими 
наведене радове. Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за 
примопредају радова. 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан 10. 

 
Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје радова, односно 

најкасније у року од 15 дана, преда наручиоцу средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице мора бити 15  дана дужи од предвиђеног трајања 
гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити меницу уколико Извођач не отпочне са 
отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева 
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Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У 
том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке 
отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

Наручилац ће вратити меницу изабраном понуђачу по истеку рока 
важења менице. 
 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 11. 

 
Гарантни рок за изведене радове износи ________ године (мин: 2 године) 

рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи 
гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене 
примопредаје радова Наручиоцу и Инвеститору. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су 
предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за 
уграђене материјале, као и упутства за руковање. 
 

Члан 12. 
 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив 
Наручиоца отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени 
квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису 
настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 
недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у 
року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца ,  он је 
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко 
лице, на терет Извођача, уновчењем средста обезбеђења за отклањање 
грешака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 
члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног 
износа стварне штете. 
 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
Члан 13. 

 
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има 

сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и 
мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не 
одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У 
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 
квалитета. 

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. 
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Члан 14. 

 
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 

уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их 
је сам извео. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и 
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну 
штету. 
 
 

ХИТНИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 
Члан 15. 

 
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног 

надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. 
 

Члан 16. 
 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност 
стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, 
који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности 
из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена 
морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести 
Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
 

Члан 17. 
 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за 
испуњење овог уговора. 

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
Члан 18. 

 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 

Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински 
дневник. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,  
стручног надзора и Извођача. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 
завршетка радова. 
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Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан 
примопредаје радова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу 
пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених 
радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац  или стручни надзор у 
току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да 
отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у 
року од пет дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно 
утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун 
Извођача. 
 

Члан 19. 
  

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 
стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 20. 

 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим 

случајевима: 
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских 

дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за 
ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није 
поступио по примедбама стручног надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 21. 
 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој 
уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове 
обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и 
записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о 
коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 22. 

 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 

Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и други 
важећи прописи Републике Србије. 
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Члан 23. 

 
Прилози и саставни делови овог уговора су: 
- понуда Извођача бр. ________ од __.__.2017. године. 

 
Члан 24. 

 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Суботици. 
 
 

Члан 25. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
     
                 ИЗВОЂАЧ                                                                 НАРУЧИЛАЦ 

 
Напомена: Овај модел уговор представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН 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.  
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: Општина Мали Иђош, ул.Главна бр.32., 24321 
Мали Иђош, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова: Замена 
дотрајале столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и 
поправке на објектима  предшколских установа у сва три насеља 
општине,Партија:_________ ЈН бр.404-13/2017-01- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
29.05.2017.године до 11,00  часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Модел уговора; 
 Образац о списку изведених радова; 
 Потврде о изведеним радивима;  
 Образац изјаве о ангажовању одговорног извођача 
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3. ПАРТИЈЕ  

Набавка је обликована у четири партије 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партије. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 
набавку или само на одређене партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за више  партија, она мора бити поднета 
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две  
партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 
бити достављени у једном примерку за све партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести 
назив и  адресу наручиоца],  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова: Замена дотрајале столарије на 
објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  
предшколских установа у сва три насеља општине, ЈН бр.404-13/2017-01- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова: Замена дотрајале столарије на 
објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  
предшколских установа у сва три насеља општине, ЈН бр.404-13/2017-01- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну радова: Замена дотрајале столарије на објекту 
школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  
предшколских установа у сва три насеља општине, ЈН бр.404-13/2017-01- 
НЕ ОТВАРАТИ” 
  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова: Замена дотрајале 
столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке 
на објектима  предшколских установа у сва три насеља општине, ЈН 
бр.404-13/2017-01- 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. 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.404-13/2017-01 
 

59/67 

  
 

6. 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 (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је минимум 15 а максимум 45 дана од дана завршетка радова, 
односно од дана пријема кончане ситуације од стране наручиоца, на основу 
кончане ситуације оверене од стране одговорног лица наручиоца.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за квалитет изведених радова мора да износи најмање 2 године 
од примопредаје радова.  
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Понуђач мора да отпочиње са извођењем радова у разумном року од дана 
увођења понуђача у посао, а који не може бити дужи од  15 дана од дана 
закључења уговора. 
Рок за завршетак радова је максимум 20 дана - партија 1 и 2, односно 45 
дана- партија 3 и 4,  од дана увођења у посао. 
Место извођења радова је наведено у обрасцу понуде за сваку партију 
посебно. 
 
9.4. 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. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
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1. Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  радова преда 
наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, 
са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
Рок важења менице мора бити 5  дана дужи од предвиђеног трајања гарантног 
рока. Наручилац ће уновчити меницу уколико: изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року. Наручилац ће вратити меницу изабраном 
понуђачу по истеку рока важења менице. 
 
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. 

 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
 
Наручилац се обавезује да Извођачу преда инвестиционо техничку 
документацију, Решење за изградњу и другу документацију која је неопходна за 
отпочетак извођења рада. Документација ће се преузимати код лица задуженог 
за пројектну документацију у општини. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца: општина Мали Иђош, ул.Главна бр.32, 24321 Мали Иђош, или 
факсом на број: 024/730-003 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 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
бр.404-13/2017-01”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
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подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 
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. ЗЈН).  
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.  
 
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: opstina.maliidos@gmail.com, факсом на број:024/730-003 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. 
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 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 понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – 
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 
пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; oпштина Мали Иђош; јавна набавка бр.404-13/2017-01; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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IX  ОБРАЗАЦ СПИСКА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

 
Списак изведених радова  у претходне 3 пословне године (2014., 2015., 2016. г.): 
 
Бр. Наручилац/ 

Инвеститор 
Врста радова:  Уговорена вредност 

радова без ПДВ-а: 
Датум извође- 
ња радова: 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

 
 

 УКУПНО:    

 
 
 
Датум:________________________ 
У ____________________________  
 

М.П. 
                              Потпис овлашћеног лица 

 
________________________ 

 
Напомена: За наведене радове потребно је доставити и потврду наручиоца 
радова/инвеститора на прописаном обрасцу. 
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X  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВЕДЕНИM РАДОВИМА 

 
 

Инвеститор – наручилац (назив, МБ, седиште) 
 

_________________________________________________ издаје 
 

 
ПОТВРДУ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ  УГОВОРА 

 
 којом се потврђује да је понуђач  

 
_________________________________________________________________________

 ( уписати назив и седиште понуђача) 
 
 
За потребе Наручиоца квалитетно и у уговореном року извео радове 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

(навести врсту радова) 
  
у вредности од укупно_______________________________________ динара без ПДВ-
а,  односно у вредности од укупно __________________________________      динара 
са ПДВ-ом, а на основу Уговора број ____________________________  од 
____________________ . 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова- Замена 
дотрајале столарије на објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и 
поправке на објектима  предшколских установа у сва три насеља општине, ЈН бр. 
404-13/2017-01 у друге сврхе се не може користити. 
 
Контакт особа наручиоца:_____________________________________ 
Телефон:__________________________________________ 
 
 
Датум:________________________ 
У ____________________________  
 

М.П. 
                                                                                               Законски заступник  

                                                                                                          инвеститора(наручиоца)  
 
 ___________________ 
 
Напомена: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора понуђача. Овај 
образац из конкурсне документације копирати у потребном броју примерака.  
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О АНГАЖОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА 
РАДОВА 

 
 

Понуђач овим потврђује да ће доле наведени одговорни извођач/и радова бити ангажован у 

периоду извршења уговора за извршење јавне набавке радова- Замена дотрајале столарије 

на објекту школе у Малом Иђошу и замена столарије и поправке на објектима  

предшколских установа у сва три насеља општине, ЈН бр. 404-13/2017-01: 

 
Бр. Име и 

презиме 
Број  
лиценце 

Назив привредног субјекта који 
ангажује одговорног извођача: 

Основ 
ангажовања: 
-стално запослен 
- уговор 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

 
 
 
 
Датум:________________________ 
У ____________________________  
 

М.П. 
                              Потпис овлашћеног лица 

 
________________________ 

 
 
 
 
 

 
 


