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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА -ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА 

(ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ-ОБЛАГАЊЕ ОБЈЕКТА МИНЕРАЛНОМ КАМЕНОМ ВУНОМ)– ЈНОП 

- 5/2020 -РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА  
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 На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15и 68/15, 14/15), члана 2.Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. 

Гласник РС'' бр. 86/2015) и Одлуке о покретању отвореног  поступка  број: I-779 од 29.06.2020.године, Комисија  за јавне набавке 

образована решењем директора број: I-1158 од 12.10.2020.године, припремила је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА 

(ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ-ОБЛАГАЊЕ ОБЈЕКТА МИНЕРАЛНОМ КАМЕНОМ ВУНОМ)– ЈНОП 

- 5/2020 -РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

 

 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1) опште податке о јавној набавци 

2) податке о предмету јавне набавке 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

4) образац понуде 

5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова 

6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова 

7) модел уговора 

8) други обавезни обрасци 

9) образац трошкова припреме понуде 

10) образац изјаве о независној понуди 
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 
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             1) Подаци о наручиоцу: 

              ОШ "Никола Тесла" Нови Сад 

              Футошки пут 25а 

              ПИБ: 100237126 

              МАТ.БРОЈ:08066680 

              Интернет страница:www.osnikolateslans.edu.rs 

              е – mail:osnikolate@gmail.com 

             2) Врста поступка и законска регулатива: 

               Јавна набавка у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012, 14/15 и 

68/15), набавка радова-Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена столарије и фасадерски радови-

облагање објекта минералном каменом вуном)– ЈНОП - 5/2020 

 

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15, 14/15 ) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 

 Прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке. 

 

3) Предмет јавне набавке : 

Предмет јавне набавке ЈНОП 5/2020  је набавка радова – Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена 

столарије и фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном) 

 

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у отвореном поступку 

 

5) Резервисана набавка: За установе, организације, удружења или привредне субјекте за радно оспособљавање, 

професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30% запослених 

6) Контакт особа: 
Сваког радног дана  у    времену од 08.00- 14.00  часова . 

Секретар школе  – Радмила Будисављевић ; Е-маил: osnikolate@gmail.com  
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 
 

Предмет јавне набавке  је набавка радова – Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена столарије и 

фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном) , а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне 

документације. 

 

Назив и ознака из општег речника: Назив и ознака из општег речника: 45443000-Фасадни радови; 45420000-Радови на уградњи 

столарије 

 
 

 
 

 Све  услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда 

 Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику. 

 

2) Подаци о обавезној садржини понуде: 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално 

накнадно послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних 

услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача. 

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и 

недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача. 

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

убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је 

предата. 

Понуда садржи следеће: 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном 

траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;   

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;  

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем; 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду 

подноси  група понуђача; 

- попуњен, потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди; 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином 

модела уговора; 

- попуњен, потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о извршеном увиду на лицу места; 

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање; 

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави. 

 

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде 
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена 

штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.  

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и 

оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен. 

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово 

лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке. 

 

4) Понуде са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом: 

Писмене понуде се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке 

радова -Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена столарије и фасадерски радови-облагање објекта 

минералном каменом вуном) 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у 

поступку јавне набавке , а на основу објављеног јавног позива. 

 

6) Подношење понуда: 
Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на 

адресу наручиоца:  ОШ „Никола Тесла'' Футошки пут 25а, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати-понуда за ЈНОП –

5/2020  радова - Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена столарије и фасадерски радови-облагање 

објекта минералном каменом вуном), поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, 

адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 

 Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 02.11.2020.године до 09.30 часова 

 Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 02.11.2020.године до 09.30 часова 
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 Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом. 

 

7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја: 

Јавно отварање понуда обавиће се 02.11.2020 године у 10.00 часова, у просторијама  ОШ „Никола Тесла'', Футошки пут 25а. Јавном 

отварању понуда могу присуствовати овлашћени редставници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу 

предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку. 

 

8)  Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке. 

 

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму 

понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  ОШ „Никола Тесла'' , Футошки пут 25а, са назнаком: 

„Измена понуде за поступак јавне набаке  - ЈНОП 5/2020 радова Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта 

(замена столарије и фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном)               

 или „Допуна понуде за јавну набавку -  ЈНОП 5/2020 радова Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена 

столарије и фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном) или „Опозив понуде за јавну набавку - ЈНОП 5/2020 

радова Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена столарије и фасадерски радови-облагање објекта 

минералном каменом вуном) 

 

10) Обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач: 
 На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама 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 у више 

заједничких понуда. 

 

11) Учешће подизвођача у понуди: 
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на 

Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а 

уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач употпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 

на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства 

обезбеђења и раскинути уговор. 

Изузетно, понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења 

понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

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

подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања 

директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори 

уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

12) Обавештење  о  заједничкој понуди : 

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда. 

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко 

извршење набавке. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке о:  

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

2  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује 

достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној 

форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз 

понуду. 
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13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде: 

Начин и услови  плаћања: 100% авансно у року од 45 дана од дана потписивања уговора након што понуђач преда наручиоцу; 

а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б)  банкарску гаранцију за добро извршење посла; 

ц) авансни предрачун (3 примерка) 

Примљени аванс се правда привременим и окончаном ситуацијом  

Рок  извођења радова не може бити дужи од 60 радних  дана од дана увођења у посао 

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања 

следећих услова: Када наручилац  

-Прибави дозволу за извођење радова 

-обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту 

-Извођач  достави оригинал  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и добро извршење посла, 

Уколико понуђач не понуди рок у радним данима његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Гарантни рок: за извршене радовe износи најмање 2 година, од дана потписивања записника о примопредаји радова. 

Услови   у  погледу  места  и  начинна извршења 

Место извршења: ОШ''Никола Тесла'',Нови Сад. 

 
14) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди се исказују у динарима.  

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати. 

 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним 

набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве. 

 

15) Средство финансијског обезбеђења: 

Врста финансијског обезбеђења: 

1.Изабрани понуђач је дужан да у року од 15 дана по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у 

висини 100% уговорене цене са пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у 

случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде 

безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које 

одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача  

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еуропеан Сецуритиес анд Маркетс Аутхоритиес - 

ЕСМА). 

2.  Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности  без 

пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се 

продужи. 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities – ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити najmanje 30 дана дужи од истека рока за извршење посла. 

3. Понуђач је дужан да у року од 5 дана од дана примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без 

пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и 

материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.  

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 

или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). 

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

 

16) Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди: 
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Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и 

које је као такве понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока 

предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку 

,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као 

поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 

 

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца - ОШ „Никола Тесла'', Футошки пут 25а или путем е-маил-а: 

osnikolate@gmail.com  са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за ЈНОП-5/2020  радова-Инвестиционо одржавање на 

побољшању коришћења објекта (замена столарије и фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном) , тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на 

начин уређен чл. 20. ЗЈН. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или 

допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 

наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца. 

 

18) Рок важења понуде: 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења 

понуде. 

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

 

19) Негативне референце: 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 

понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  Закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 

уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда 

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на 

поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

20) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити 

контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке : 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу 

уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 

прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по 

окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења 

писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде. 

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.  

 

21) Рок за закључење уговора:  

mailto:osnikolate@gmail.com
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Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се 

неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 

заштиту права. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. 

став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора. 

  

22) Критеријум за избор најповољније понуде: 

Одлука о додели уговора о јавној набавци  ЈНОП – 5/2020  донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена 

 

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или 

више понуда са једнаком ценом  

Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао најкраћи 

рок извођења радова. 

 

24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН 

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде   

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

25 ) Предност за домаће понуђаче 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, Правилником о начину доказивања испуњености 

услова да су понуђена добра домаћег порекла и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу 

добара у поступцима јавних набавки. 

26) Обустава поступка јавне набавке  

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

 

27) Заштита права понуђача 
Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о 

јавним  набавкама није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 

сматраће се благовременим ако 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 чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од 

дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом. 

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом: 

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06  број модела 97 позив на број  52020. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 

динара. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15и 68/15, 14/15 у даљем тексту: ЗЈН) је 

прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: 

   (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована          

и  датум када је уплата таксе реализована); 

    (3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 1. ЗЈН чија се уплата врши износи 120.000,00 динара; 

    (4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06; 

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

    (6)  модел и позив на број: 97  52020; 

    (7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНОП 5/2020 наручиоца ОШ ''Никола Тесла'', Футошки пут 25а, 

Нови Сад 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
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  (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге 

напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред 

поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 

заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити 

трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев 

надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје 

трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за 

заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов 

 

28) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона 

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.  

 

29) Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке 

до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 

три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији.  
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

- Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени 

 За јавну набвку  радова- Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена столарије и фасадерски радови-облагање 

објекта минералном каменом вуном), ЈНОП -5/2020 на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана___________.2020. 

године 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Датум подношења понуде:   

Деловодни број понуде:     

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ 

 КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 Понуда се подноси: 

 -самостално -као заједничка понуда (уписати назив и 

седиште чланова групе) 

-као понуда са подизвођачем (уписати назив и 

седиште подизвођача) 

 

 

 
 

  

  

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

  

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Укупна цена без пдв:  

ПДВ:  

Укупна цена са пдв:  

Гарантни рок за изведене радове   

Рок извођења радова:  

 

Обим ангажовања 

подизвођача 

проценат ангажовања 

 

 

 

део предемета набавке који ће извршити 

преко подизвођача 

 

М.П.  ____________________________(потпис овлашћеног лица) 
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5) ПОНУДА–ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА 

ПОБОЉШАЊУ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА(ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ-ОБЛАГАЊЕ ОБЈЕКТА 

МИНЕРАЛНОМ КАМЕНОМ ВУНОМ) -ЈНОП 5/2020 
 

( Напомена: На све позиције уписује се цена без пдв-а, сем у крајњој рекапитулацији где се уписује и цена са пдв-ом) 

 Опис Јединица 

мере 

Количина Јединична цена без пдв-а Укупна цена без пдв-а 

A СТОЛАРИЈА 
I РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ 

1. Opis predviđenog materijalaPre ugradnje 

elemenata izvođač je dužan da dostavi sertifikate 
proizvođača za pvc profile, staklo, okov i ostale 

proizvode koje je koristio za kompletiranje 

pozicije. Primenjeni materijal i izrađeni elementi 
treba da su u skladu sa šemama stolarije i elaboratu 

energetske efikasnosti (u skladu sa SRPS ISO 

13789).Pre izrade pozicija dostaviti radioničke 
crteže Stručnom nadzoru na saglasnost. Ako 

projektom nije definisano drugačije prozor ili vrata 
treba da zadovolje sledeće zahteve:Minimalna 

zvučna izolacija: Rnj ≥ 26dB (ponderisana zvučna 

izolacija)Propusnost vazduha: klasa 4 prema SRPS 
EN 12207 Zaptivanje na udare kiše: klase 9A 

prema SRPS EN 12208 Otpornost prema 

opterećenju od vetra po SRPS EN 12210 - klasa 
4Otpornost na vertikalno opterećenje, uvijanje i 

sile otvaranja i zatvaranja po SRPS EN 13115 - 

klasa 4Otpornost na uzastopno otvaranje i 
zatvaranje po SRPS EN 12400 - minimalno klasa 

3Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 

prema SRPS ENV 1627 Završna obrada i boja pvc 

profila i vrsta stakla treba da je u skladu sa 

projektom -. šemama.Debljina eloksaže (anodna 

oksidacija) treba da je približno 20μ a plastifikacije 
(elektrostatska pulverizacija) 50 - 70µ, boje treba 

da su otporne na UV zračenje.Na gradilište se 

elementi isporučuju sa profilima koji su zaštićeni 
samolepljivom trakom.Distanceri u termopan 

staklima treba da su perforirani aluminijumski, 

napunjeni visokoaktivnim sredstvom za sušenje 
(molekular) koje osigurava niski nivo vlage 

između stakala. Izolacija međuprostora između dva 

stakla je dvoslojna - unutrašnja (butil) i spoljašnja 
(polisulfid - tiokol, poliuretan ili silikon). 

Nanošenje unutrašnjeg materijala na obe bočne 

strane distancera mora biti neprekinuto. Spoljašnji 
materijal mora prekrivati poleđinu distancera u 

debljini najmanje 3mm, od ivice do ivice stakala. 

U skladu sa SRPS EN 13126-8 garnitura za 
otvaranje treba da je klasifikovana kao:Oznaka 1, 

frekvencija korišćenja - nema zahteva Oznaka 2, 

izdržljivost - klasa 4 Oznaka 3, masa vrata - u 
skladu sa projektovanimOznaka 4, otpornost na 

požar - nema posebnih zahtevaOznaka 5, 

bezbednost - nema posebnih zahtevaOznaka 6, 
otpornost na koroziju - klasa 4 Oznaka 7, otpornost 

na provalu - nema posebnih zahtevaOznaka 8, tip 

mehanizma - u skladu sa projektomOznaka 9, 
dimenzija testiranog prozora - nema posebnih 

zahtevaU skladu sa SRPS EN 1906 kvake i ručke 

za vrata treba da su klasifikovane na osnovu 8 
parametara minimalno kao:Oznaka 1, frekvencija 

korišćenja - min. klasa 3 Oznaka 2, izdržljivost - 

паушал 1.00 
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klasa 7 Oznaka 3, masa vrata - u skladu sa 

projektovanimOznaka 4, otpornost na požar - nema 
posebnih zahtevaOznaka 5, bezbednost - nema 

posebnih zahtevaOznaka 6, otpornost na koroziju - 

klasa 4 Oznaka 7, otpornost na provalu - nema 

posebnih zahtevaOznaka 8, tip - nema posebnih 

zahtevaŠarke se po SRPS EN 1935 klasifikuju na 

osnovu 8 parametara, minimalni zahtevi su:Oznaka 
1, frekvencija korišćenja - klasa 2 (srednja) ili 3 

(visoka-heavy)Oznaka 2, izdržljivost - klasa 7 

Oznaka 3, masa krila - u skladu sa 
projektovanimOznaka 4, otpornost na požar - nema 

posebnih zahtevaOznaka 5, bezbednost - nema 

posebnih zahtevaOznaka 6, otpornost na koroziju - 
klasa 4Oznaka 7, sigurnost - nema posebnih 

zahtevaOznaka 8, klasa na osnovu broja otvaranja i 

mase krila - od 8 - 14Na okovu, šarkama, ručicama 
i sl. treba da je obeležen naziv proizvođača i 

oznaka proizvoda.Ankeri za fiksiranje elemenata 

treba da su čelični pocinkovani ili od prohroma (u 
skladu sa SRPS EN 3506-1 i SRPS EN 3506-

2).Ugradnju vršiti bez slepih štokova.Način 

izvođenja radovaPre početka radova izvođač mora 
da proveri dimenzije otvora. Položaj ugrađenih 

elemenata u zidu treba da je u skladu sa projektom 

(detaljima). Proveriti da li eventualno ima smetnji 
za ugradnju i korišćenje elementa u eksploataciji 

(otvaranje, položaj prema fasadnim elementima, 

položaj prema instalacijama u prostoriji itd.). 
Ukoliko izvođač utvrdi da stanje na objektu ne 

odgovara projektovanom, o tome treba pre početka 

radova da obavesti  
Stručni nadzor. 

Predvideti odvod kondenza iz profila na najnižem 

horizontalnom profilu. 
Dozvoljena odstupanja izrađenog elementa u 

odnosu na radionički crtež je ±1.5mm. 

Dimenzije stakla treba da su barem 2mm sa svake 
strane manje od okvira u koji se ugrađuje.                                                                                       

Elementi na istoj fasadi, ukoliko projektom nije 

predviđeno drugačije, treba da su u istoj ravni a 
vertikalne i horizontalne ivice u istim pravcima.  

Ako se elementi čuvaju na gradilištu do ugradnje, 

treba da su zaštićeni od padavina i direktne 
sunčeve svetlosti, u vertikalnom položaju i 

obavezno na podlošci od drveta ili sl. materijala 

(nikako direktno na betonu, cem. košuljici ili sl.). 
Voditi računa da uglovi uskladištenih okvira 

ostanu pravi. 

Minimalna temperatura u vreme ugradnje fasadnih 
elemenata treba da je +5ºC. 

Ukoliko nije drugačije definisano projektom, 
ugrađeni elementi moraju biti u vertikalnom 

položaju. Voditi računa da se neostakljeni element 

ne deformiše prilikom ugradnje, po ugradnji 
proveriti da li su uglovi ugrađenog prozora ili vrata 

90º.  

Elementi se fiksiraju na nosećim umetcima (od 
tvrdog PVC-a) koji ne smeju da narušavaju izgled 

spoljašnje i unutrašnje spojnice. Dužina nosećih 

oslonaca treba da je 100-120mm, rastojanje između 
oslonaca je ~300mm. Rastojanje oslonaca od 

uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) je madž. 

150mm. 
Izbor ankera za fiksiranje elemenata izvršiti u 

skladu sa materijalom zida u koji se element 

ugrađuje i preporukama proizvođača ankera. 
Elementi se ankerima fiksiraju za objekat 

maksimalno na svakih 700mm. Rastojanje ankera 

od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) ne 
treba da je veće od 150mm. Ako to iz nekih 

razloga nije moguće, izvođač je dužan da dostavi 

statički proračun. Zabranjeno je koristiti pur penu, 
silikon ili slične materijale kao materijal za 

fiksiranje elemenata. Otvori za ugradnju ankera se 
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obavezno buše, nije dozvoljeno da se koriste 

udarni alati. Na mestima ugradnje ankera otvor u 
profilu treba zaštititi hermetikom od prodora vode. 

Spojnice sa objektom treba zapuniti u slojevima, 

po uputstvima proizvođača zaptivnog sredstva. 

Prostor u sredini ispuniti termoizolacionom masom 

- pur penom. Pre obrade spojnica obavezno 

ukloniti privremene montažne klinove. Sa 
spoljašnje strane spojnicu zatvoriti 

hidroizolacionom paropropusnom zaptivnom 

masom ili ekspandirajućom trakom a sa unutrašnje 
strane hidro- i parozolacionom zaptivnom masom 

ili ekspandirajućom trakom, u svemu po detalju u 

projektu. Ako je predviđeno projektom, ugraditi sa 
unutrašnje strane spojnice paroizolacionu traku, u 

tom slučaju spoj trake i profila i spoj trake i 

špaletne treba da je čvrst, bez vazdušnih mehura i 
prekida. Ako se preko trake naknadno malteriše, 

onda traka treba da ima posip radi boljeg 

prijanjanja maltera. Ukoliko se za zaptivanje 
spojnica koriste silikoni (neutralni) onda oni treba 

da su (po SRPS EN ISO 11600) tip F, klase 25 za 

spoljašnje spojnice i minimalno klase 20 za 
unutrašnje spojnice.  

Do ugradnje spoljašnje okapnice zaštititi spojnicu 

prozora i zida od vlage. Pri ugradnji okapnice 
voditi računa da se ne pokriju otvori za odvod 

vlage od kondenza iz pvc profila i obezbediti da se 

ova količina vode kontrolisano odvodi.  
Balkonska vrata moraju da imaju prag koji štiti od 

prolaska vode u prostoriju.Voditi računa da ivice 

stakala ne budu izložene dejstvu UV zraka, pre i 
posle ugradnje (ako nisu ivice zapunjene masom 

otpornom na dejstvo UV zraka - silikonima). 

Termopan stakla se ugrađuju na podloške od 
tvrdog PVC-a. Podloške treba da obezbede 

slobodan prostor između stakla i žleba zbog 

izjednačenja pritiska pare i odvoda kondenza. Nije 
dozvoljeno da staklo dodiruje falc aluminijumskog 

profila. Širina podloški treba da je min. 2mm šira 

od širine stakla, dužina 80-100mm. Na svakoj 
strani stakla ne treba ugrađivati više od dve 

podloške. Rastojanje podloške od ugla 

staklopaketa je 50-80mm, za staklo šire od 1.5m - 
do 150mm.  

Ukoliko se špaletne malterišu posle ugradnje 

prozora i vrata, profile i staklo zaštititi od prljanja 
malterom (naročito profile od eloksiranog 

aluminijuma koje malter trajno oštećuje). Čim 

prestane opasnost od oštećenja profila od maltera i 
molerskih radova, skinuti zaštitnu traku.  

Način vršenja kontrole i merenja 
Pre ugradnje elemenata vizualno proveriti da li su 

elementi, uključujući i staklo, negde oštećeni, 

naročito zaptivna masa po ivicama termopan 
stakla.  

Pre pregleda ugrađenih prozora i vrata zahtevati da 

se uklone sve zaštitne trake. Utvrditi da li je 
element čvrsto fiksiran za objekat i da li je 

postavljen vertikalno, ukoliko projektom nije 

predviđeno drugačije. Proveriti da li se prozor ili 
vrata pravilno otvaraju (oko vertikalne ose, na kip 

itd.). Otvoreno krilo mora da  ostane u položaju u 

kome je ostavljeno, nije dozvoljeno da se krilo 
samo kreće ka potpuno otvorenom ili zatvorenom 

položaju. Utvrditi da li su ugrađeni svi dopunski 

elementi (zastori, mrežice protiv komaraca i sl.). 
Proveriti da li su pravilno obrađene spojnice 

elementa sa fasadnim i unutrašnjim zidom i da li je 

pravilno ugrađena okapnica (spolja) i prozorska 
klupica (unutra). 

Proveriti da li je visina parapetnog zida na 

prozorima u skladu sa propisima, u suprotnom 
zahtevati da se ugradi dodatna ograda radi 

bezbednosti. 
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Pozicija se obračunava po komadu ugrađenog 

elementa, ostakljenog i sa ugrađenim okovom, i 
obrađenim spojnicama. 

1-1 POZICIJA 1 - JEDNOKRILNI PROZOR 

Dimenzija: širina 75cm x visina 122cm (0.9 m2) 

Krilo sa ventus sistemom (1 komad) 
 

U obračun ulazi sledeće: 

 
Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 

investitor. 
 

Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 
beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 

4+16+4 mm ispuna Argon. Koeficijent toplotne 

provodljivosti prozora Umax ne sme biti veći od 1,5 
W/m2K. 

 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 4 
m (razvijene širine do 45cm) 

Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 

plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 

ukupne dužine 75 cm. 

Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje 
strane prozora ukupne dužine 75 cm 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje prozora 
Obračun po komadu ugrađenog prozora 

kom 19.00 

    

1-2 POZICIJA 2 - JEDNOKRILNI PROZOR 

 

Dimenzija: širina 120cm x visina 117cm (1.4 m2) 
Krilo sa klasičnim otvaranjem I ventus sistemom 

(1 komad) 

 
U obračun ulazi sledeće: 

 

Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 
privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 

investitor. 

 
Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 

beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 
4+16+4 mm ispuna Argon. Koeficijent toplotne 

provodljivosti prozora Umax ne sme biti veći od 1,5 

W/m2K. 
 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 5 

m (razvijene širine do 45cm) 
Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 

plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 
ukupne dužine 120 cm. 

Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje 

strane prozora ukupne dužine 120 cm 
Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje prozora 

 
Obračun po komadu ugrađenog prozora 

 

kom 1.00 

  

1-3 POZICIJA 3 - JEDNOKRILNI PROZOR 

 
Dimenzija: širina 120cm x visina 88cm (1.4 m2) 

Krilo sa klasičnim otvaranjem I ventus sistemom 

(1 komad) 
 

U obračun ulazi sledeće: 

 
Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 

investitor. 
 

Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 

kom 1.00 
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beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 

4+16+4 mm ispuna Argon. Koeficijent toplotne 
provodljivosti prozora Umax ne sme biti veći od 1,5 

W/m2K. 

 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 5 

m (razvijene širine do 45cm) 

Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 
plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 

ukupne dužine 120 cm. 

Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje 
strane prozora ukupne dužine 120 cm 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje prozora 
 

Obračun po komadu ugrađenog prozora 

1-4 POZICIJA 4 - TROKRILNI PROZOR 

 
Dimenzija: širina 309cm x visina207cm (6.40 m2) 

Prozor je po horizontali podeljen na dva polja, a po 

vertikali na tri krila 
Donje krilo je na klasičnim šarkama (2 komada + 1 

fiksno) 

Gornja dva krila su ventus (2 komada + 1 fiksna) 

 

U obračun ulazi sledeće: 
 

Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 
investitor.                                                                             

Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 
beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 

4+16+4 mm ispuna Argon. Koeficijent toplotne 

provodljivosti prozora Umax ne sme biti veći od 1,5 
W/m2K. 

 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 
2x5.2 m (razvijene širine do 45cm) 

Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 

plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 
ukupne dužine 309 cm. 

Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje 

strane prozora ukupne dužine 309 cm 
Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje prozora 

 
Obračun po komadu ugrađenog prozora 

 

kom 1.00 

  

1-5 POZICIJA 5 - DVOKRILNI PROZOR 

 
Dimenzija: širina123cm x visina 55cm (0.68 m2) 

Dva krila sa klasičnim otvaranjem (2 komada + 1 
fiksno ) 

Gornja krila sa ventus sistemom (2 komada + 1 

fiksno) 
 

U obračun ulazi sledeće: 

 
Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 

investitor. 
 

Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 
beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 

4+16+4 mm ispuna Argon. Koeficijent toplotne 

provodljivosti prozora Umax ne sme biti veći od 1,5 
W/m2K. 

 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 
10 m (razvijene širine do 45cm) 

Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 

plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 
ukupne dužine 299 cm. 

kom 12.00 
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Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje 

strane prozora ukupne dužine 299 cm 
Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje prozora 

 

Obračun po komadu ugrađenog prozora 

 

1-6 POZICIJA 6 - DVOKRILNA VRATA 

 
Dimenzija: širina 210cm x visina 199cm (4.20 m2) 

Dva krila sa klasičnim otvaranjem (2 komada ) 

 
U obračun ulazi sledeće: 

 

Demontaža postojećih vrata sa odlaganjem na 
privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 

investitor. 

 
Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 

beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 
4+16+4 mm ispuna Argon. Koeficijent toplotne 

provodljivosti prozora Umax ne sme biti veći od 1,5 

W/m2K. 

 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 
6.10 m (razvijene širine do 45cm) 

 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 
nakon ugradnje prozora 

 

Obračun po komadu ugrađenog prozora 
 

kom 1.00 

  

1-7 POZICIJA 7 - DVOKRILNI PROZOR 

 

Dimenzija: širina99cm x visina 59cm (0.58 m2) 
Dva krila sa klasičnim otvaranjem (2 komada) 

 

U obračun ulazi sledeće: 
 

Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 
investitor. 

 

Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 
izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 

beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 

4+16+4 mm ispuna Argon. Koeficijent toplotne 
provodljivosti prozora Umax ne sme biti veći od 1,5 

W/m2K. 

 
Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 

3.5 m (razvijene širine do 45cm) 
Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 

plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 

ukupne dužine 0.99 cm. 
Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje 

strane prozora ukupne dužine 0.99 cm 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 
nakon ugradnje prozora 

 

Obračun po komadu ugrađenog prozora 
 

kom 2.00 

  

1-8 POZICIJA 8 – FIKSNA PREGRADA SA 

JEDNOKRILNIM PROZOROM 

 
   

Dimenzija: širina 112cm x visina 136cm (1.53 m2)                                 

Pregrada je po vertikali podeljena na dva polja 
U gornjem polju je jednokrilni prozor sa klasičnim 

otvaranjem (1 komad) 

 
U obračun ulazi sledeće: 

 

Demontaža postojeće pregrade sa prozorom sa 

kom 1.00 
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odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju 

koju odredi investitor. 
 

Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 

beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 

4+16+4 mm ispuna Argon. Koeficijent toplotne 

provodljivosti prozora Umax ne sme biti veći od 1,5 
W/m2K. 

 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 
3.9 m (razvijene širine do 45cm) 

 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 
nakon ugradnje prozora 

 

Obračun po komadu ugrađenog prozora 
 

1-9 POZICIJA 9 – JEDNOKRILNA METALNA 

VRATA OD KOTLARNICE SA ŽALUZINOM 

 
Dimenzija: širina 112cm x visina 211cm (2.36 m2) 

 

U obračun ulazi sledeće: 

 

Demontaža postojećih metalnih vrata sa 
odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju 

koju odredi investitor. 

 
Nabavka, transport i ugradnja vrata. Izraditi vrata 

od kutijastih čeličnih profila . Krilo vrata obložiti 

obostrano čeličnim limom. U donjoj zoni vrata 
uraditi žaluzine sa zaštitnom mrežicom radi 

provetravanja. Na krilo postaviti tri šarke.Pre 

bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i 

brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i 

brusiti i završno obojiti drugi put.  
 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 

5.5 m (razvijene širine do 45cm) 
 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje vrata 
 

Obračun po komadu ugrađenog prozora 

 

kom 1.00 

  

1-10 POZICIJA 10 – JEDNOKRILNI FIKSNI 
PROZOR U NAGIBU 

 

Dimenzija: širina 79cm x visina 197cm (1,56 m2) 
 

Fiksna krila (7 komad) i krila sa klasičnim 
otvaranjem na ventus sa pozicijom šarki u gornjoj 

zoni (3 komad)  

 
U obračun ulazi sledeće: 

 

Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 
privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 

investitor. 

 
Nabavka, transport i ugradnja novog fiksnog 

prozora izrađenog od ALU profila sa 

termoprekidom u beloj boji. Stakla su izvedena kao 
pamplex laminirano sigurnosna stakla koje se 

sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji 

doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i 
elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i 

komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju 

zadržani u okviru stakla. Koeficijent toplotne 
provodljivosti  Umax ne sme biti veći od 1,5 

W/m2K. 

 
Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 

kom 1.00 
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5,6 m (razvijene širine do 45cm) 

Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 
plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 

ukupne dužine 9m. 

 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje prozora 

 
Obračun po komadu ugrađenog prozora 

 

1-11 POZICIJA 11– JEDNOKRILNI FISKNI PROZOR 

U NAGIBU 
 

Dimenzija: širina 83cm x visina 207cm (1,72 m2) 

 
Fiksna krila (8 komad). 

 

U obračun ulazi sledeće: 
 

Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 
investitor. 

 

Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od PVC profila sa termoprekidom u 

beloj boji. Stakla su izvedena kao pamplex - 
laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva 

sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi 

znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U 
slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla 

se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla. 

Koeficijent toplotne provodljivosti  Umax ne sme 
biti veći od 1,5 W/m2K. 

 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 
0,83cm (razvijene širine do 45cm) 

Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 

plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 
ukupne dužine 8m. 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje prozora 
Obračun po komadu ugrađenog prozora 

 

kom 8.00 

  

1-12 POZICIJA 12 – JEDNOKRILNI FIKSNI 

PROZOR U NAGIBU 
 

Dimenzija: širina 92cm x visina 207cm (1,56 m2) 

 
Fiksna krila (1 komad) 

 

U obračun ulazi sledeće: 
 

Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 
privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 

investitor. 

 
Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 

beloj boji. Stakla su izvedena kao pamplex - 
laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva 

sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi 

znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U 
slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla 

se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla. 

Koeficijent toplotne provodljivosti  Umax ne sme 
biti veći od 1,5 W/m2K. 

 

Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 
0,92m (razvijene širine do 45cm) 

Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 

plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 
ukupne dužine 0,92m. 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje prozora 
Obračun po komadu ugrađenog prozora 

kom 1.00 

  



Page 21 of 41 

 

 

1-13 POZICIJA 13 – JEDNOKRILNI FIKSNI  
PROZOR U NAGIBU 

 

Dimenzija: širina 76cm x visina 207cm (1,57m2) 

 

Fiksna krila (1 komad) 
 

U obračun ulazi sledeće: 

 
Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 

investitor. 
 

Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 

izrađenog od ALU profila sa termoprekidom u 
beloj boji. Stakla su izvedena kao pamplex - 

laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva 

sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi 
znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U 

slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla 

se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla. 
Koeficijent toplotne provodljivosti  Umax ne sme 

biti veći od 1,5 W/m2K. 

 
Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 

0,76 m (razvijene širine do 45cm) 

Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od 
plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji 

ukupne dužine 0,76m. 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 
nakon ugradnje prozora 

Obračun po komadu ugrađenog prozora 

 

kom 1.00 

  

I 
УКУПНО РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ 

 

 

II 
РАДОВИ НА ЗАМЕНИ УНУТРАШЊИХ ПРЕГРАДА 

1 POZICIJA I  - ČETVOROKRILNI UNUTRAŠNJI 

PORTAL 

 
Dimenzija: širina 302cm x visina 279cm (8.43 m2) 

Portal je po horizontali podeljen na dva polja, a po 

vertikali na četiri krila 
Donja krila su  dvokrilna vrata (2 komada + 2 

fiksna) 

Gornja tri krila su fiksna (3 komada) 
Staklo je izvedeno kao pamplex - laminirano 

sigurnosno staklo koje doprinosi znatno većem 

kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju 
razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne 

raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla 

U obračun ulazi sledeće: 
 

Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 
investitor. 

 

Nabavka, transport i ugradnja novog portala 
izrađenog od ALU profila u boji po izboru 

investitora. Staklo pamplex 4/5 mm. 

U cenu uračunato postavljanje rukohvata, ugradnja 
brava i zatvarača (usporivača) vrata. Rukohvate, 

brave i zatvarače ugraditi po ugledu na postojeći 

portal ili u dogovoru sa investitorom. 
 

Obrada špaletni  ukupne dužine 2 X 9m (razvijene 

širine do 45cm) 
Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje portala. 

kom 1.00 
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Obračun po komadu ugrađenog portala 
 

2 POZICIJA II  - ČETVOROKRILNI 

UNUTRAŠNJI PORTAL 

 
Dimenzija: širina 282cm x visina 298cm (8.40 m2) 

Portal je po horizontali podeljen na dva polja, a po 

vertikali na četiri krila 
Donja krila su  dvokrilna vrata (2 komada + 2 

fiksna) 

Gornja tri krila su fiksna (3 komada) 
Staklo je izvedeno kao pamplex - laminirano 

sigurnosno staklo koje doprinosi znatno većem 

kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju 
razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne 

raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla 

U obračun ulazi sledeće: 
 

Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 
investitor. 

 

Nabavka, transport i ugradnja novog portala 

izrađenog odALU profila u boji po izboru 

investitora. Staklo pamplex 4/5 mm. 
U cenu uračunato postavljanje rukohvata, ugradnja 

brava i zatvarača (usporivača) vrata. Rukohvate, 

brave i zatvarače ugraditi po ugledu na postojeći 
portal ili u dogovoru sa investitorom. 

 

Obrada špaletni  ukupne dužine 2 X 9m (razvijene 
širine do 45cm) 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje portala 
 

Obračun po komadu ugrađenog portala 

 

kom 1.00 

  

3 POZICIJA III – DVOKRILNI UNUTRAŠNJI 
PROZOR 

 

Dimenzija: širina 114cm x visina 62cm (0.7 m2) 
Dva krila sa klasičnim otvaranjem (2 komada) 

 

U obračun ulazi sledeće: 
 

Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na 

privremenu gradilišnu deponiju koju odredi 
investitor. 

 

Nabavka, transport i ugradnja novog prozora 
izrađenog od ALU profila u boji po izboru 

investitora. Staklo dvoslojno 4+16+4 mm 
 

Obrada špaletni sa obe strane ukupne dužine 2 x 

3.5 m (razvijene širine do 45cm) 
 

Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke 

nakon ugradnje prozora 
 

Obračun po komadu ugrađenog prozora 

 

kom 1.00 

  

II 
УКУПНО РАДОВИ НА ЗАМЕНИ УНУТРАШЊИХ ПРЕГРАДА 

 

 

III РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 

1 Demontaža metalne prozorske rešetke. Rešetku 
pažljivo demontirati, delove  očistiti i složiti u 

magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na 

kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor 
udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti 

m2 25.00 
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na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun 

po m2 rešetke.  

III УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 
 

 

IV БРАВАРСКИ РАДОВИ 

1 Izrada i postavljanje rešetki prozora od kovanog 
gvožđa. Rešetke prozora izraditi i ugraditi po 

detaljima i uputstvu projektanta. Eventualne 
varove idealno obrusiti, rešetke očistiti od korozije 

i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom 

bojom. Postaviti rešetke, popraviti osnovnu boju i 
obojiti dva puta bojom za metal. Obračun po m2 

rešetke.  

m1 25.00 

  

2 Izrada i postavljanje podne rešetke ispred ulaza. 

Obračun po m2. m1 0.60 
  

IV УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 

 

V ОСТАЛИ РАДОВИ 

1 Malterisanje špaletni sa prethodnim ljušćenjem 

stare i oštećene glet-mase i boje, izolacijom fleka 

kod ugrađenih prozora. Obračun po m1 špaletne. 
m1 1.100.00 

  

2 Molersko - farbarski radovi gletovanja i bojenja 

disperzivnim perivim bojama unutrašnjih špaletni . 

Sve komplet sa radom i materijalom. 
m1 1.100.00 

  

3 Nepredviđeni radovi u visini od 3%  vrednosti svih 
radova. paušalno 1.00 

  

V УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ 
 

 

УКУПНО А – СТОЛАРИЈА БЕЗ ПДВ-А 
 

 

Б ФАСАДА 
I 

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 

1 Demontaža I montaža klima uređaja i kamera za 

video nadzor. 

Obračun po kom 

kom 20.00 

  

2 Demontaža oluka, olučnih vertikala, opšivki 
prozora i drugih elemenata radi izvođenja radova 

na oblaganju fasade mineralnom kamenom vunom. 

Limariju koja se opet montira pažljivo demontirat a 
ostalo upakovati, utovariti u kamion i odvesti na 

deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 

Obračun po m1 limarije. 

m1 500.00 

  

3 Demontaža opšivke pocinkovanog lima d=0,8mm, 

spoja zida i krovne obloge od trapezastog čeličnog 

lima. Pocinkovani lim je RŠ 40 cm.  Obračun po 
m1 limarije. 

m1 500.00 

  

4 Skidanje dela krovnog pokrivača od lima radi lakše 

demontaže olučnih horizontala. Lim pažljivo 
skinuti sa krova na bezbedan način.  Obračun po 

m2 krova. 

m2 250.00 

  

I 
УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ 
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II 
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

1 Montaža i demontaža fasadne skele 
Obračun skele po m² m2 850.00 

  

2 Skidanje oštećenih delova fasadnog maltera.  
Čišćenje izvršiti mehaničkim  putem. Šut prikupiti, 

izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori 
se odbijaju.  

Obračun po m2 očišćene površine. 

m2 1.000.00 

  

3 Nabacivanje cementnog šprica u više slojeva preko 

površina zidova i sokli od prirodnog kamena, 
cementnim mlekom sa dodatkom oštrog 

prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Pre 

špricanja po potrebi grubo isklesati isturene 
kamene površine. Obračun po m2 špricane 

površine.  

m2 350.00 

  

4 Nabavka i postavljanje mineralne kamene vune, 
debljine 10 cm, sa pripremom za izradu demit 

fasade. Fasadne ploče od kamene vune postaviti 

kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko 
građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim 

tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog 

lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i 
naneti završni sloj građevinskog lepka, po 

detaljima i uputstvu projektanta. Špaletne obložidi 

mineralnom kamenom vunom d=2cm. Obračun po 
m2 obrađene fasade.  

m2 2.250.00 

  

5 Završna obrada fasade. Fasadna podloga mora biti 

čvrsta, stabilna i bez masnih mrlja. Fasadne 
površine preći šmirglom i opajati. Na prethodno 

nevlaženu podlogu metalnom gletilicom naneti 

prvi sloj pripremljenog materijala, debljine oko 3 
mm. Nekoliko minuta nakon nanošoenja strukturu 

izvući zaribavanjem gumenom glet hoblom, 

drvenom daščicom ili komadom stiropora. Nakon 
ugradnje fasadu štititi od atmosferilija najmanje 24 

časa. Pre početka nanošenja u saradnji sa 

projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke. 
Obračun po m2 obojene fasade. 

m2 2.250.00 

  

6 Izrada fasadne sokle od brušenog veštačkog 

kamena visine 0,6m. Podlogu očistiti, oprati i 

isprskati cementnim mlekom razmere 1:1, 
spravljenim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5 

mm. Voditi računa da se spojnice ne ispune. Preko 

šprica naneti i izbrazdati sloj cementnog maltera, 
grunt, razmere 1:3 debljine 1,5-3 cm spravljen sa 

oštrim, prosejanim šljunkom "jedinicom". Smesu 

za veštački kamen spraviti od cementa, drobljenog 
agregata, vode i po potrebi fino mlevene oksidne 

boje, po izboru i uputstvu projektanta. Pre obrade 

izraditi probne uzorke, što ulazi u cenu. Razmera 
smese je 1:2-1:2,5, cementa i agregata. Završni 

sloj, veštački kamen, naneti u debljini 1,5-2 cm. 

Kada se sloj malo prosuši, izvršiti glačanje 
odnosno gletovanje. Pošto se veštački kamen 

dovoljno osuši i stvrdne, posle 5-7 dana izvršiti 
završnu površinsku obradu. Sve površine fino 

brusiti šmirglanjem, po uputstvu projektanta. 

Obračun po m2 veštačkog kamena.  

m2 260.00 

  

II 
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

 

 

III ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 Opšivanje fasadnog venca pocinkovanim limom, 
razvijene širine (RŠ) do 50 cm, debljine 0,60 mm.  

Lim sastaviti falcevima ili nitovati jednoredno na 

razmaku 30-40 mm i zalemiti. Između falceva lim 
pričvrstiti hafterima, a u ostalom delu plastičnim 

tiplovima sa pocinkovanim holšrafovima. Preko 

postaviti "mašnice" i zalemiti, na rastojanju do 60 

m1 190.00 
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cm. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u 

cenu venca. Obračun po m1 venca.  

2 Izrada i montaža okapanica na isturenim delovima 
fasade i prozorima. Opšivanje donje zone prozora 

pocinkovanim limom , razvijene širine do 66cm, 

debljine 0.6mm. Okapnicu prepustiti za 3cm. Cena 

obuhvaIspod lima staviti sloj ter papira a Ivice 

silikonisati. Obračun po m1 opšava. 

m1 550.00 

  

3 Opšivanje krovnih ivica, veterlajsni, pocinkovanim 
limom, razvijene širine (RŠ) 33 cm, debljine 0,60 

mm. Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i 

uputstvu projektanta. Obračun po m1 krovne ivice.  
 

m1 145.00 

  

4 Izrada i montaža olučnih pocinkovanih cevi, 

razvijene širine (RŠ) do 40 cm, preseka 10x10 cm, 
debljine lima 0,60 mm. Delovi olučnih cevi moraju 

da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se 

zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane 
obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 

cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi 

moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. 
Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po m1 

olučne cevi. .  

m1 50.00 

  

III УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
 

 

IV ОСТАЛИ РАДОВИ 

1 Nepredviđeni radovi u visini od 3%  vrednosti svih 

radova. paušalno 1.00 
  

IV УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ 
 

 

УКУПНО Б – ФАСАДА БЕЗ ПДВ-А 
 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

УКУПНО А + Б  БЕЗ ПДВ-А  

ПДВ  

УКУПНО А + Б  СА ПДВ-ом  

 

М.П.  ________________________________ 

 

(потпис овлашћемог лица) 
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6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА 

КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

ПОНУЂАЧА 

__________________________________________________________________________________________________________ 

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА 

ПОБОЉШАЊУ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ-ОБЛАГАЊЕ ОБЈЕКТА 

МИНЕРАЛНОМ КАМЕНОМ ВУНОМ)-ЈНОП 5/2020 
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 

Ред. 

бр. 

Услов за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. и 76. 

ЗЈН: 

Упутство какао се доказује испуњеност 

услова из члана 75 и 76  : 

Испуњеност услова 

1 да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

 

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда-за правна лица. 

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра –за предузетнике. 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група понуђача, 

овај доказ доставити за сваког учесника из 

групе 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопија 

да Не 

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  

 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење оне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова где 

је пребивалиште лица, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног 

суда на чијем подручју је седиште домаћег 

правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног 

лица, да није осуђивано за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђивано за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре. За побројана кривична дела 

да Не 
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првостепени судови, чије је уверење потребно 

доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште 

правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште 

правног лица (у случају када Основни суд, по 

овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела 

из надлежности Вишег суда, тада није 

потребно посебно уверење Вишег суда) 

- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе 

 

Напомена:  

 

 У случају да понуду подноси правно 

лице потребно је доставити овај доказ и за 

правно лице и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више 

законских заступника, ове доказе доставити за 

сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе 

 У 

случајудапонуђачподносипонудусаподизвођач

ем, оведоказедоставити и заподизвођача 

(акојевишеподизвођачадоставитизасвакогодњи

х) 

Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре 

отварања понуда . 

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  

 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и  доприносе и уверење надлежне  

локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних, локалних јавних прихода –

или потврда-уверење стране државе када има 

седиште на њеној територији 

Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре 

отварања понуда. 

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, 

уместо 2 горе наведена доказа треба доставити 

уверење Агенције за приватизацију да се 

налази у поступку приватизације 
 

 У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе 

 

 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопије 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 
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4 Важећа дозвола за обављање делатности издата од Министарства надлежног за 

послове запошљавања Републике Србије у складу са Законом о професијоналној 

рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

Доказ-Копија решења о издавању дозволе за обављње делатности предузећа за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 

Напомена: Сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да 

испуњавају захтевани услов, односно да доставе копију решења 

Да Не 

5 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 

јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред 

судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе 

(Образац Изјава понуђача) 

да не 

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:  

6 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао 

се доказује испуњеност услова 

да не 

7 Образац понуде  да не 

8 Образац учешће подизвођача – уколико учествује у јавној набавци са 

подизвођачем 

да на 

9 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – у колико 

доставља заједничку понуду 

да не 

10 Модел уговора да не 

11 Текст изјаве о независној понуди да не 

12 Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања 

понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада , заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде  

да не 

13 Попуњен, потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о 

извршеном увиду на лицу места 

да не 

14 Достављен узорак угаоног пресека прозора  запакован у непровидни пакет да не 

15 Копију судски овереног обрасца ОП (овера потписа лица овлашћеног за 

заступање) 

да не 

Понуђач је у обавези да изврши  обилазак локације-увид на лице места како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом 

извођења предметних радова . Касније примедбе по том основу наручилац неће уважавати те стога захтева као обавезан – 

елиминациони услов достављање потписане и оверене изјаве о обиласку локације. У вези са вршењем обиласка представник 

понуђача се има обратити Радмили Будисављевић  као представнику Наручиоца, тел. 021/47 90 364,  те у договору с њом заказати 

тачан термин обиласка објеката. Договореном обиласку ће присуствовати представник наручиоца  и представник понуђача. Обилазак 

ће бити могућ сваког радног дана  у времену од 10-12 часова, осим на дан отварања понуда. Обилазак је обавезан – елиминациони 

услов. Понуђачи који обиђу терен у заказани термин добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у 

понуди. 

1.    Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. 

испуне. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан 

услов из члана 71. став 1. тачка 1) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама 

испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној 

форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз 

понуду . 

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће се одбити. 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа. 
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Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачке 1) – 4), а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном 

документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења 

понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ 

за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да  у року  од пет дана од дана 

пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид.  

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као 

најповољнија. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана 

пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 

тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, 

о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу 

ОП). 

  

 

ПОНУЂАЧ 

  

м.п. 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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7) МОДЕЛ УГОВОРА 

 

МОДЕЛ УГОВОР 

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора) 

 

У Г О В О Р 

 

 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА 

(ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ-ОБЛАГАЊЕ ОБЈЕКТА МИНЕРАЛНОМ КАМЕНОМ ВУНОМ) ЈНОП – 

5/2020  
 

 

Закључен дана __________________  у Новом Саду,  између: 

1.  ОШ ''Никола Тесла'',Футошки пут 25а, Нови Сад ( у даљем тексту наручиоца), којег заступа  директор  Игор Милићевић 

2. _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , 

матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : извођач), кога заступа 

__________________________. 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 

       2.  ______________________________ из _________________________, улица 

_______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са 

__________________ 

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: 

_______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________. 

       2.1  ______________________________ из _________________________, улица 

_______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са 

__________________ 

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: 

_______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________. 
1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке  ЈНОП 

– 5/2020 – радова-Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена столарије и фасадерски радови-облагање 

објекта минералном каменом вуном). Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма 

__________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и 

гарант извршења посла. 

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из 

___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у 

поступку предметне јавне набавке. 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. 

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора. 

 

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
2а . Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________ 

од укупно уговорене вредности . 

Извођач  је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________ 

од укупно уговорене вредности . 

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене 

подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 
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      ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка ЈНОП – 5/2020  радова- Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена столарије и 

фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном), (у даљем тексту: радови), који су предмет јавне набавке 

наручиоца . 

Врста, количина и цена услуга утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву  број: ______________.године  а у складу 

са конкурсном документацијом број ______________.године и Понуди понуђача  број :__________________ од ___________________, 

а исказани су у техничкој специфиикацији . 

Уговореним радовима из овог члана сматарју се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом 18. став 2.  Посебне узансе о 

грађењу ( ''Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77) 

 

ЦЕНА 

       Члан 2. 

Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац  дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на 

додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност. 

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке . 

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога. 

 

       Члан 3. 

Наручилац се обавезује да ће Извођачу платити 100% од уговорене вредности авансно, након потисивања уговора и достављања 

банкарских гаранција за повраћај аванса и добро извршење посла. Уплаћени износ аванса правда се путем привремених ситуација и 

окончаном  ситуацијом у року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји радова и пријема уредне фактуре-рачуна на 

текући рачун број  ________________________ код __________________ банке 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 4 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______60____ радних  дана  од дана увођења у посао,а сматраће се 

да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац ; 

-Прибави дозволу за извођење радова 

-обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,  

-Извођач  достави оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и  добро извршење посла, 

 Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се 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 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, а најкасније 3 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум. 

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

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

Члан 6 

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих. 

Пријем радова извршиће Наручилац о чему ће се сачинити записник о примопредаји . 

Извођач је обавезан да: 

-свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  

подноси са коначним обрачуном радова, 

-пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу, 

-отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима , 

-отклони све недостатке по примедбама Наручиоца  у остављеном року 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава пројекта и  Понуде из члана 1. 

овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и 

условима рада норматива и стандарда. 

Извођач радова је дужан да приступи  извођењу: 
- хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење 

нужно за стабилност околних објеката или за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала 

ванредним и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко налазиште и сл. ). У случају 

наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори 

Инвеститора о наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, односно  околности које су од утицаја на извођење радова. Уколико 
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Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор има право да раскине уговор и наплати бланко соло меницу за добро 

извршење посла. Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму новца која је доспела 

на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од 

извођача. Извођач радова и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено 

обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа. 
- вишкова радова, који не прелазе 20% од уговорених количина радова, и који ће се третирати као уговорени радови за које ће важити 

уговорена јединична цена . 

 
-Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета Уговора до лимита 

прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у складу са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 115. 

Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени. 

Додатне  и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, ако се за истима укаже потреба, Извођач 

радова ће евентуално извести након спроведеног поступка утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност истих не 

може прећи износ од 15% уговорене вредности из овог уговора 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 7. 

1.Изабрани понуђач је дужан да у року од 15 дана по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у 

висини 100% уговорене цене са пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у 

случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде 

безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које 

одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача  

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еуропеан Сецуритиес анд Маркетс Аутхоритиес - 

ЕСМА). 

2.  Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности  без 

пореза 

на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се 

продужи. 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities – ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити najmanje 30 дана дужи од истека рока за извршење посла. 

3. Понуђач је дужан да у року од 5 дана од дана примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без 

пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и 

материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.  

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 

или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). 

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

 

Члан 8. 

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади 

претрпљену штету која услед тога настане. 

 

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 9. 

Гарантни рок за извршене радове  на износи _____године од дана потписивања записника о примопредаји радова. 

. 

Члан 10. 
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Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку 

све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала, а који нису настали неправилном 

употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима . 

 Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не 

изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко 

лице, на терет извођача , наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања 

недостатака из става 1 овог члана, наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете. 

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност. 

 

 

Остале обавезе наручиоца и извођача 

 

Члан 11. 

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке .  

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту 

објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.  

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје 

наручиоцу. 

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту 

надокнади. 

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова. 

 

Примопредаја изведених радова 

 

Члан 12 
Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за 

примопредају , најкасније 2 дана пре завршетка свих радова . 

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини записник о свим изведеним радовима и достави га наручиоцу 

најкасније 2  дана по завршетку свих радова . 

Извођач, надзорни орган и наручилац потписаће записник о примопредаји радова најкасније 2 дана по пријему записника из става 2. 

овога члана. 

 

Члан 13. 

 

Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ . 

 

Уговорна казна 

 

Члан 14 
 

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за 

сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности 

уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна. 

 

Важење уговора 

 

Члан 15 
 

Овај уговор важи од дана потписивања до испуњења свих обавеза. 

 

Раскид уговора 

Члан 16 
 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

-Ако извођач не започне радове најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао ; 

-Ако извођач радове изводи не квалитетно ; 

-Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ; 

-Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од 

даљег рада ; 

-Ако извођач није успео или је одбио да достави захтевано средство финансијског обезбеђења  за  добро извршење посла. 

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира средство 

финансијског обезбеђења   за добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која 

представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 
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Члан 17 
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања 

изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора . 

Члан 18 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима 

довела до раскида уговора . 

 

Члан 19 

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног 

објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора . 

  

Завршне одредбе 
 

Члан 20. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе 

Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи. 

Члан 21 
У случају спора надлежан је суд у Новом Саду. 

Члан 22 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА             ЗА ПОНУЂАЧА 
_____________________                                                                                        ____________________________ 

 

*-попуњава понуђач 
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8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 

 

 

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У поступку доделу уговора за ЈНОП -5/2020, – набавке радова-Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена 

столарије и фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном), а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу 

јавних набавки дана  _________.2020.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то: 

 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:____________________________________  

Седиште понуђача:  _______________________________  

Адреса седишта: __________________________________  

Пуно пословно име понуђача:  ______________________  

Матични број:  ___________________________________  

Шифра делатности: _______________________________  

Назив  делатности:  _______________________________  

ПИБ:  __________________________________________  

Назив банке и број рачуна: _________________________  

 

Телефон:  ____________________________________  

Е – маил адреса:  _______________________________  

Овлашћено лице : _______________________________  

 

 

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                                  

(пословно име подизвођача) 

 

 

Учествује у ______________________________________________________________________ што                       

   (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )  

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а. 

 

 

 

 

 

 

У _______________  

                                                                                                  ПОНУЂАЧ 

 

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно 

 - ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава. 
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

У поступку доделу уговора за јавну набавку радова-Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта (замена столарије и 

фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном), број ЈНОП – 5/2020, а на основу Јавног  позива објављеног на 

Порталу јавних набавки дана  _______.2020.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача. 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- 

ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ  РАДОВА 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Име и професионалне квалификације лица која ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 

 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Име и професионалне квалификације лица која ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора 

 

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 

 

У __________________________ 

Дана____________2020. године 

                                  ПОНУЂАЧ 

 

М.П. 

______________________________ 

                                                                   (потпис овлашћеног лица понуђача) 

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО   УВИД НА ЛИЦУ МЕСТА 
 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Регистарски број:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:    

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ_______________________________________________________          изјављује да је остварио увид  « на лицу места »  

ради подношења понуде за јавну набавку бр ЈНОП-5/2020-радова – Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта 

(замена столарије и фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном), 

У_________________________ 

 

Дана_____________2020. године 

                       

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

                                            ______________________________ 

           м.п.   (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 

 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена (потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у 

противном ће се понуда одбити). 
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ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 

 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

  

 

 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15и 68/15) под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу дајем  

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним 

набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив 

државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНОП-5/2020, – радова-Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења 

објекта (замена столарије и фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном).Упознат сам са обавезом наручиоца да 

провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                                             (потпис овлашћеног лица) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА 

ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Регистарски број:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:    

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, 

запошљавању, условима рада и заштити животне средине као и да нема забрана обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде   за јавну набавку радова -Инвестиционо одржавање на побољшању коришћења објекта(замена столарије и 

фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном),-ЈНОП 5/2020. 

 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2020. Године  

                                                                           ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Редни број  НАЗИВ ТРОШКОВА  ВРЕДНОСТ  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНО:  

 

 

 

 

 

 

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

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

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

 

 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2020. године 

                                                                           ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                                                           (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Регистарски број:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:    

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у упоступку набавке радова-Инвестиционо одржавање на 

побољшању коришћења објекта (замена столарије и фасадерски радови-облагање објекта минералном каменом вуном), број ЈНОП 

5/2020, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2020. Године  

                                                                      ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


