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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Наручилац Дом здравља Панчево, улица Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево, интернет 
страница: www.dzpancevo.org, спроводи јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 09/19.  
Предмет јавне набавке у отвореном поступку ЈНОП 09/19 је набавка радова. 
Лице за контакт је Милица Ђурица, дипломирани правник, телефон 013/331-245, радним 
данима од 07-15 часова. 

 

Предмет јавне набавке ЈНОП 09/19 је набавка радова – Адаптација просторија (кречење, 
замена подова, прозора, врата, адаптација тоалета). 
Назив и ознака из Општег речника набавки: Радови на реконструкцији– 45454000.  

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
 
 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова дати су у 
табели у оквиру обрасца понуде са структуром цене. 
Други захтеви од којих зависи прихватљивост понуде наведени су у Обрасцу понуде са 
структуром цене (као прецизан захтев или као смерница понуђачу како да попуни поједине 
рубрике). 

Место извођења радова: Дом здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, Панчево.  
 
 

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Предмер радова дат је у Конкурсној документацији у табели у Обрасцу понуде са структуром 
цене. 
Информације о детаљној техничкој документацији дате су у Конкурсној документацији у 
Упутству понуђачима како да сачине понуду. 
 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  
УСЛОВА  
 
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове из члана 
75. и 76. Закона о јавним набавкама који су наведени у делу 4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН, ове конкурсне документације. 
 
 

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом поступку јавне набавке: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар; 

 

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, 

http://www.dzpancevo.org/
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кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

 
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; 

 
4. Да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

5. Да располаже довољним финансијским капацитетом, тј. да је у последње 3 (три) 
године (2016., 2017. и 2018.) остварио пословни приход од минимум 14.500.000,00 рсд 
 

6. Да располаже довољним пословним капацитетом, тј. да је у последње 3 (три) године 
(2016, 2017. и 2018.) извео радове на објектима од јавне намене у минималној 
вредности од 14.000.000,00 без пдв-а, збирно за све три године, комплет реализован. 
Грађевинске или Грађевинско Занатске радове. 
 

7. Да располаже довољним кадровским капацитетом, тј. да има запослене следеће 
раднике: 
 
7.1. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОБЈЕКАТА  

ВИСОКОГРАДЊЕ И УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ са лиценцом број 400 или ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

НА ОБЈЕКТИМА ВИСОКОГРАДЊЕ, НИСКОГРАДЊЕ И ХИДРОГРАДЊЕ са 

лиценцом број 410 или ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИХ 

КОНСТРУКЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА 

ВИСОКОГРАДЊЕ са лиценцом број 411 или ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

НА ОБЈЕКТИМА НИСКОГРАДЊЕ са лиценцом број 412 или ОДГОВОРНИ 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКО – 

ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ХИДРОГРАДЊЕ са лиценцом број 413, 

који мора да буде запослен на неодређено време или одређено време или 

ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован по 

уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој 

понуди. 

 
7.2. минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИНЖЕЊЕР СА 

ПОЛОЖЕНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ ЗА БАВЉЕЊЕ ПОСЛОВИМА 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ који мора да буде запослен на 

неодређено време или одређено време или ангажован за обављање 

привремених и повремених послова или ангажован по уговору о делу или 

допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди, или важећи 

уговор са фирмом која обавља послове бзр-а, а закључен пре дана 

објављивања јавне набавке. 

 
7.3. Минимум 10 (десет) КВАЛИФИКОВАНИХ РАДНИКА ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ, 

који морају да буду запослени на неодређено време или одређено време или 

ангажовани за обављање привремених и повремених послова или ангажовани 

по уговору о делу или допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој 

понуди. 

 
8. Да располаже довољним техничким капацитетом, тј. да располаже следећим: 
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8.1. минимум 1 (једно) доставно возило носивости минимум 1т 
8.2. минимум 1 (једна) електрична мешалица 50л 
8.3. минимум 1 (једна) врабац дизалица. 
8.4. минимум 1 (једна) штемалица за бетон 

 
Сва наведена опрема и механизација може бити власништво понуђача или учесника у 
заједничкој понуди или може бити предмет уговора о лизингу или уговора о закупу; 
 
Обавеза сваког понуђача уз тендерску документацију је да достави атесте у складу са 
техничком карактеристиком описа из предмера, такође доставити угаони узорак ПВЦ 
профила а по опису из понуде, уколико се тражђене ствари не доставе понуђач ће бити 
дисквалификован. 

 

9. ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
Понуђач се обавезује да пре подношења понуде минимум 3 (три) дана, обиђе локацију 
будућег градилишта и изврши увид у стање на терену. 
 

     4.2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

А) За правна лица као понуђаче 

 

1. 
Приложити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привредног суда, - у неовереној фотокопији 

2. Приложити Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, - у неовереној фотокопији 

3. Приложити Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, - у неовереној фотокопији 

4. 
Приложити попуњену, потписану и оверену Изјаву којом потврђује да поштује обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде (ПРИЛОГ П/4) 

5. Приложити Извештај о бонитету- Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 
регистре 

Приложити потврду НБС о броју дана блокаде, у последњих 6 месеци издата након 
објављивања јавне набавке; 

6.  Приложити фотокопију оверене окончане ситуације-рачуна. 

Приложити оверене потврде од стране наручилаца на обрасцу у прилогу. 

Приложити списак изведених радова (ПРИЛОГ П/8) 

7. Приложити списак запослених - ангажованих лица која су наведена, са именима и 
презименима, стручном спремом, радним местом као и основом ангажовања. У прилогу 
списка приложити следеће: 

За одговорне извођаче радова из тачака 7.1. потребно је доставити следеће: 
- лиценце и потврде о важењу истих које издаје Инжењерска комора Србије, 

- обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених 

и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 

начина ангажовања или извод из АПР-а за предузетнике, уз сваки уговор 

доставити и (М) образац. 

 
За лицe наведенo у тачки 7.2; потребно је доставити следеће: 
- Важећи уговор о обављању послова БЗР-а. ИЛИ 

- лиценце и потврде о важењу истих које издаје Инжењерска комора Србије, 
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- Обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених 

и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 

начина ангажовања или извод из АПР-а за предузетнике, уз сваки уговор 

доставити и (М) образац. 

 
За лица наведена у тачки 7.3. потребно је доставити следеће: 
-  обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених 

и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 
начина ангажовања, уз сваки уговор доставити и (М) образац. 

8. 
За механизацију наведену у тачки 8.1. доставити фотокопију важеће саобраћајне 
дозволе и читач саобраћајне дозволе, као и фотокопију полисе осигурања од ауто 
одговорности. 
Уколико је возило (тачка 8.1) предмет уговора о лизингу, потребно је доставити 
саобраћајну дозволу (и читач) и уговор о лизингу. 
Уколико је возило (тачка 8.1) предмет уговора о закупу, потребно је доставити 
саобраћајну дозволу (и читач) и уговор о закупу. 
За опрему наведену у тачкама 8.2.,8.3., 8.4. доставити фотокопије инвентарних 
пописних листа основних средстава, са означеном – маркираном опремом на коју се 
доказ односи или рачун о куповини и аналитичку картицу потписану и оверену од стране 
овлашћеног лица под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 
За опрему наведену у тачкама 8.2., 8.3., 8.4., доставити стручни налаз о извршеном 
прегледу опреме од стране сертификованог института за безбедност и сигурност на 
раду. 

9. Приложити Потврду о обиласку локације, коју потписује надзорни орган (ПРИЛОГ П/9) 

 

Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овом делу конкурсне 
документације у тачкама 1 – 3, понуђач доставља правилно потписану и печатом 
оверену изјаву дату као прилог П/2 ове конкурсне документације, док за услове из тачке 
4 - 9 доставља доказе наведене у тачкама 4., 5., 6., 7., 8. и 9. Упутства за доказивање 
испуњености услова. 

 
- Ако је понуђач у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а и наводима из ове конкурсне 

документације доставио изјаву (Прилог П/2 конкурсне документације) којом потврђује 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у тачкама 1 
– 3 у делу 3.1. конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75., наручилац 
је, у складу са ЗЈН-ом, дужан пре доношења одлуке о додели уговора да од понуђача 
чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа 
о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова наведених у тачкама 1 – 3, а чију је 
испуњеност понуђач доказао достављање изјаве односно прилога П/2. Наручилац 
доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача 
затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује 
одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код наручиоца. 

- Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави копију тражених доказа, односно не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
 

                        Б) За предузетнике као понуђаче 

 

1. 
Приложити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привредног суда, - у неовереној фотокопији 
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2. Приложити Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, - у неовереној фотокопији 

3. Приложити Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, - у неовереној фотокопији 

4. Приложити попуњену, потписану и оверену Изјаву којом потврђује да поштује обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде (ПРИЛОГ П/4) 

5. Приложити Извештај о бонитету- Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 
регистре 

Приложити потврду НБС о броју дана блокаде, у последњих 6 месеци издата након 
објављивања јавне набавке; 

6.  Приложити фотокопију оверене окончане ситуације-рачуна. 

Приложити оверене потврде од стране наручилаца на обрасцу у прилогу. 

Приложити списак изведених радова (ПРИЛОГ П/8) 

7. Приложити списак запослених - ангажованих лица која су наведена, са именима и 
презименима, стручном спремом, радним местом као и основом ангажовања. У прилогу 
списка приложити следеће: 

За одговорне извођаче радова из тачака 7.1. потребно је доставити следеће: 
- лиценце и потврде о важењу истих које издаје Инжењерска комора Србије, 

- обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених 

и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 

начина ангажовања или извод из АПР-а за предузетнике, уз сваки уговор доставити 

и (М) образац. 

 
За лицe наведенo у тачки 7.2; потребно је доставити следеће: 
- Важећи уговор о обављању послова БЗР-а. ИЛИ 

- лиценце и потврде о важењу истих које издаје Инжењерска комора Србије, 

- Обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених 

и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 

начина ангажовања или извод из АПР-а за предузетнике, уз сваки уговор доставити 

и (М) образац. 

 
За лица наведена у тачки 7.3. потребно је доставити следеће: 

 обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених и 
повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 
начина ангажовања, уз сваки уговор доставити и (М) образац. 

8. 
За механизацију наведену у тачки 8.1. доставити фотокопију важеће саобраћајне 
дозволе и читач саобраћајне дозволе, као и фотокопију полисе осигурања од ауто 
одговорности. 
Уколико је возило (тачка 8.1) предмет уговора о лизингу, потребно је доставити 
саобраћајну дозволу (и читач) и уговор о лизингу. 
Уколико је возило (тачка 8.1) предмет уговора о закупу, потребно је доставити 
саобраћајну дозволу (и читач) и уговор о закупу. 
За опрему наведену у тачкама 8.2.,8.3., 8.4. доставити фотокопије инвентарних 
пописних листа основних средстава, са означеном – маркираном опремом на коју се 
доказ односи или рачун о куповини и аналитичку картицу потписану и оверену од стране 
овлашћеног лица под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 

За опрему наведену у тачкама 8.2., 8.3., 8.4., доставити стручни налаз о извршеном 
прегледу опреме од стране сертификованог института за безбедност и сигурност на 
раду. 

9. Приложити Потврду о обиласку локације, коју потписује надзорни орган (ПРИЛОГ П/9) 
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Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овом делу конкурсне 
документације у тачкама 1 – 3, понуђач доставља правилно потписану и печатом 
оверену изјаву дату као прилог П/2 ове конкурсне документације, док за услове из тачке 
4 - 9 доставља доказе наведене у тачкама 4., 5., 6., 7., 8. и 9. Упутства за доказивање 
испуњености услова. 

  
- Ако је понуђач у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а и наводима из ове конкурсне 

документације доставио изјаву (Прилог П/2 конкурсне документације) којом потврђује 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у тачкама 1 
– 3 у делу 3.1. конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75., наручилац 
је, у складу са ЗЈН-ом, дужан пре доношења одлуке о додели уговора да од понуђача 
чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа 
о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова наведених у тачкама 1 – 3, а чију је 
испуњеност понуђач доказао достављање изјаве односно прилога П/2. Наручилац 
доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача 
затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује 
одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код наручиоца. 

- Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави копију тражених доказа, односно не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

В) За физичка лица као понуђаче 

 

1. 
Приложити Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, - у неовереној фотокопији 

2. Приложити Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, - у неовереној фотокопији 

3. Приложити попуњену, потписану и оверену Изјаву којом потврђује да поштује обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде (ПРИЛОГ П/4) 

4. Приложити Извештај о бонитету- Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 
регистре 

Приложити потврду НБС о броју дана блокаде, у последњих 6 месеци издата након 
објављивања јавне набавке; 

5.  Приложити фотокопију оверене окончане ситуације-рачуна. 

Приложити оверене потврде од стране наручилаца на обрасцу у прилогу. 

Приложити списак изведених радова (ПРИЛОГ П/8) 

6.  Приложити списак запослених - ангажованих лица која су наведена, са именима и 
презименима, стручном спремом, радним местом као и основом ангажовања. У прилогу 
списка приложити следеће: 

За одговорне извођаче радова из тачака 7.1. потребно је доставити следеће: 
- лиценце и потврде о важењу истих које издаје Инжењерска комора Србије, 

- обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених 

и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 

начина ангажовања или извод из АПР-а за предузетнике, уз сваки уговор доставити 

и (М) образац. 

 
За лицe наведенo у тачки 7.2; потребно је доставити следеће: 
- Важећи уговор о обављању послова БЗР-а. ИЛИ 

- лиценце и потврде о важењу истих које издаје Инжењерска комора Србије, 
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- Обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених 

и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 

начина ангажовања или извод из АПР-а за предузетнике, уз сваки уговор доставити 

и (М) образац. 

 
За лица наведена у тачки 7.3. потребно је доставити следеће: 

 обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених и 
повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 
начина ангажовања, уз сваки уговор доставити и (М) образац. 

7. 
За механизацију наведену у тачки 8.1. доставити фотокопију важеће саобраћајне 
дозволе и читач саобраћајне дозволе, као и фотокопију полисе осигурања од ауто 
одговорности. 
Уколико је возило (тачка 8.1) предмет уговора о лизингу, потребно је доставити 
саобраћајну дозволу (и читач) и уговор о лизингу. 
Уколико је возило (тачка 8.1) предмет уговора о закупу, потребно је доставити 
саобраћајну дозволу (и читач) и уговор о закупу. 
За опрему наведену у тачкама 8.2.,8.3., 8.4. доставити фотокопије инвентарних 
пописних листа основних средстава, са означеном – маркираном опремом на коју се 
доказ односи или рачун о куповини и аналитичку картицу потписану и оверену од стране 
овлашћеног лица под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 

За опрему наведену у тачкама 8.2., 8.3., 8.4., доставити стручни налаз о извршеном 
прегледу опреме од стране сертификованог института за безбедност и сигурност на 
раду. 

8. Приложити Потврду о обиласку локације, коју потписује надзорни орган (ПРИЛОГ П/9) 

 

Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овом делу конкурсне 
документације у тачкама 1 – 3, понуђач доставља правилно потписану и печатом 
оверену изјаву дату као прилог П/2 ове конкурсне документације, док за услове из тачке 
4 - 9 доставља доказе наведене у тачкама 3., 4., 5., 6., 7. и 8. Упутства за доказивање 
испуњености услова. 

 
- Ако је понуђач у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а и наводима из ове конкурсне 

документације доставио изјаву (Прилог П/2 конкурсне документације) којом потврђује 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у тачкама 2 
– 3 у делу 3.1. конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75., наручилац 
је, у складу са ЗЈН-ом, дужан пре доношења одлуке о додели уговора да од понуђача 
чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа 
о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова наведених у тачкама 2 – 3, а чију је 
испуњеност понуђач доказао достављање изјаве односно прилога П/2. Наручилац 
доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача 
затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује 
одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код наручиоца. 

- Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави копију тражених доказа, односно не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

4.2.1.   ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Понуђач је дужан да за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености 
обавезних услова из дела 4.2. Конкурсне документације у складу са упутством из тачке 
6.2.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Конкурсне документације. 

 

            4.2.2.     ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
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Понуђач који на основу споразума групе понуђача подноси понуду је дужан да за сваког 
понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености обавезних услова у складу са 
упутством из тачке 6.2.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Конкурсне документације.  

 
           4.2.3.    ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ  
  ОРГАНА 

 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа већ само наводи који су то докази и на којим се интернет 
страницама налазе. 
 
 

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

Уколико два или више Понуђача поднесу понуду са истом понуђеном ценом предност ће 
имати понуда Понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова. 
 

 

6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 
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5.1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене  
 

На основу Позива Наручиоца за јавну набавку у отвореном поступку – Адаптација просторија 
(кречење, замена подова, прозора, врата, адаптација тоалета), редни број ЈНОП 09/19, 
дајемо понуду: 

  
            1. Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.  Адреса седишта:___________________________________ 

            3.  Матични број:______________________________________ 

            4.  ПИБ:_____________________________________________ 

            5.  Име и бр.телефона особе за контакт: __________________ 

            ____________________________________________________ 

            6.  Број понуде:_______________________________________ 

            7.  Датум понуде:_________________________ 

            8.  Понуда важи (не краће од 30 дана) ________ дана од дана отварања  
   понуда. 

 
Понуду подносимо (заокружити): 
 
а) самостално б) заједничка понуда               в) понуда са подизвођачем 
 
У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, попунити следеће 
податке за сваког понуђача из групе понуђача односно подизвођача. 
 

            1.   Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.   Адреса седишта:___________________________________ 

            3.   Матични број:______________________________________ 

            4.   ПИБ:_____________________________________________ 
            5.   Име особе за контакт:_______________________________ 

 
 

            1. Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.   Адреса седишта:___________________________________ 

            3.   Матични број:______________________________________ 

            4.   ПИБ:_____________________________________________ 
            5.   Име особе за контакт:_______________________________ 
 

  Предмер и предрачун радова 

број Врста радова 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е
 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 
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ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ОВИМ 
ПРЕДРАЧУНОМ 
Општи технички услови сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог 
предрачуна . Предвиђене радове извести у потпуности према опису појединих ставки из 
предрачуна, техничког описа и шемама из пројекта.Извођач радова дужан је да 
јединичном ценом сваке позиције трошкова обухвати све потребне елементе за њено 
формирање, тако да оне у понуди за извођење грађевинских и занатских радова буду 
коначне.Под ценом материјала подразумева се набавна цена, трошкови транспорта 
(утовар и истовар) складиштење и чување на градилишту до његове уградње у 
објекат.Вредност радова обухвата и све помоћне радове, све хоризонталне и вертикалне 
транспорте, као и све радове на заштити постојећих конструкција од оштећења за време 
извођења радова.У јединичну цену посла улазе све врсте скела без обзира на висину и 
облик, њихов транспорт монтажа на градилишту и демонтажа након завршетка радова. 
 Ако се при извођењу радова наиђе на познате и непознате инсталације, оне се морају 
заштитити од оштећења и одмах известити надзорни орган и надлежне институције, ради 
доношења одлуке о њиховом уклањању или измештању. У јединичну цену посла извођач 
радова дужан је да обухвати следеће радове које му се неће посебно плаћати: 
-Све хигијенско – тех. заштитне мере за личну заштиту радника и објеката. 
-Чишћење објекта за време извођења радова са одвозом смећа и шута. 
-Сва потребна испитивања материјала и прибављање одговарајућих атеста. 
-Уређење грађевинског земљишта и простора око објекта које је коришћено за 
градилиште. 
-Обезбеђење услова за складиштење материјала и алата за време трајања радова. 
-Обезбеди енергетске прикључке потребне за обављање радова. Уколико у појединој 
ставци није дат начин обрачуна придржавати се у свему према важећим прописима 
грађевинарства или техничким условима за извођење завршних радова у грађевинарству. 
Сви радови морају бити изведени по важечим техничким прописима, савесно и 
квалитетно, употребљени материјал мора бити квалитетан и треба у потпуности да 
одговара условима и одредбама СРПС-а. 

број 1. ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е
 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 

  

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ : ( сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог 
предрачуна). Све радове извести према технолошком редоследу.Све демонтиране 
елементе очистити, сортирати и сложити на место које одреди инвеститор. 

1 Изношење постојећег наместаја, из 
простора који се адаптира. Намештај 
депоновати у оквиру објекта , И  по 
завршеним радовима вратити на 
првобитно место. 
Обрачун по м2 површине просторије. 

М² 343,00     

2 Демонтажа и поновна монтажа лаких 
преграда у (просторијама 9,8, 7 и 6). 
Преграде пажљиво демонтирати,  
спустити и сложити на градилишну 
депонију за поновну монтажу. 
Обрачун по ком. 

М² 4,00     
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3 Пажљива демонтажа санитарија. 
Демонтирати санитарије одвести на 
депонију удаљену до 6 км. по избору 
инвеститора. Обрачун по комаду . 

        

умиваоника са сифоном и батеријом 
ком 3,00     

судопере ком 4,00     

WЦ шоља, водокотлића и цеви.  ком 4,00     

4 Пажљива демонтажа светиљке. 
Демонтирали светиљке и одвести на 
депонију удаљену до 6 км. по избору 
инвеститора.Обрачун по комаду 
светиљке. 

        

правоугаоне 35x130цм неонке ком 33,00     

округле фи 30 плафоњерка ком 28,00     

5 Демонтажа радијатора, клима 
уређаја и слично, са одношењем и 
складиштењем  у оквиру објекта и 
поновна монтажа по завршетку 
радова,. Обрачун по комаду. 

        

клима уређаја ком 7,00     

радијатора ком 35,00     

остале ситне елетронске опреме 
звучници итд. 

пауш. 1,00     

6 Пажљива демонтажа врата заједно 
са штоком и прагом. Демонтирана 
врата склопити, утоварити на камион 
и одвести на депонију удаљену до 6 
км коју одреди инвеститор. Обрачун 
по комаду врата. 

        

површине до 2 м² ком 10,00     

површине од 2 -5 м² ком 8,00     

7 Пажљива демонтажа прозора 
заједно са венецијанерима, штоком 
и парапетном даском. Демонтиране 
прозоре склопити, утоварити на 
камион и одвести на депонију 
удаљену до 6 км коју одреди 
инвеститор. Обрачун по комаду 
прозора.         

  површине од 2 -5 м² ком 39,00     

8 Пажљиво демонтирање-скидање 
постојећег  пода  чишћење и 
одлагање на  месту које одреди 
инвеститор. Ценом обухватити и 
утовар преосталог шута у камион, 
одвоз на даљину до 6 км, истовар из 
камиона и грубо планирање на 
градској депонији. Обрачун по м².  
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керамичке плочице санитарни чвор 
са соклом М² 16,12     

терацо са соклом М² 158,00     

виназ плочице М² 167,56     

9  Обијање зидних керамичких 
плочица заједно са малтером. Обити 
плочице са малтером и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2 цм, а 
површину опеке очистити челичним 
Четкама. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на 
градску депонију до 6 км. Обрачун по 
м2 обијене површине, отвори се 
одбијају. 

        

санитарни чвор М² 44,00     

ординације М² 8,00     

мрачна комора М² 1,40     

10 Стругање старе боје са зидова  
просторија са крпљењем рупа и 
ситних оштећења  малтером. Боју са 
зидова скинути 100%. Обрачуном 
обухватити  лаку покретну скелу, као 
и изношење шута ван објекта, 
утовар у камион и одвоз на градску 
депонију до 6 км.Отвори до 3м2 се 
не одбијају .  

М² 648,00     

11 Набавка, довоз, израда, монтажа и 
демонтажа,помоћне скеле за рад у 
просторијама.Скела мора бити 
изведена по свим ХТЗ прописима. 
Користи се за све време трајања 
радова и плаћа само 
једанпут.  Обрачун по м² пода. 

М² 377,00     

12 У току радова извршити више пута 
грубо чишћење градилишта од 
грађевинског шута са преносом шута 
на депонију градилишта. Плаћа се 
једанпут без обзира на број 
чишћења. 
Обрачун по м2 површине 
градилишта. М³ 428,00     

  СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ :   

      

број 2. ЗИДАРСКИ   РАДОВИ 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е
 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 

  

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ : ( сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог 
предрачуна)      
Сав материјал за зидање мора бити квалитетан и да одговара захтевима СРПС-а. 
Малтерисање и крпљење треба вршити у два слоја грубо и фино.  Фини слој малтера 
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наноси се кад се први слој добро осуши. Зидови од бетона малтеришу се с тиме што се 
предходно површине очисте, оперу водом и испрскају цементним млеком. Омалтерисане 
површине морају бити равне  без таласа а састави прецизни оштри и прави. Израда 
потребних скела и прилаза скелама, заштитних ограда за скеле и њихова демонтажа 
улази у јединичну цену зидања или малтерисања. У цену урачунати сав потребан 
материјал и рад за извођење појединих позиција израду радне скеле уграђивање свих 
пакница и анкера за столарију и браварију , крпљење, рабицирање, и малтерисање свих 
отвора  малтерисање споја керамичких плочица са малтером, редовно прикупљање и 
изношење шута ван градилишта у току извођења радова. 

1 Израда подлога за под од цем. 
кошуљице. Подлогу за кошуљицу, 
пре наношења кошуљице, очистити 
и опрати. Малтер за кошуљицу 
справити са просејаним шљунком 
""јединицом"", размере 1:3 и 
неговати је док не очврсне.Обрачун 
по м² кошуљице."         

              д=4цм -санитарни чвор М² 17,00     

2 Грубо малтерисање унутрашњих 
зидова на месту полагања нових 
зидних керамичких плочица прод. 
малтером 1:3:9 све бет.површине 
пре малтерисања прскати цем. 
млеком и грубо малтерисати. 
Обрачун по м².         

санитарни чвор х=160цм М² 44,00     

Ординације код лавабоа- судопере 
х=160цм 

М² 10,00     

мрачна комора х=60цм М² 1,40     

3 Завршно – детаљно чишћење и 
прање објекта (подова, зидова, 
прозора и врата). Обрачун по м² 

М² 377,00     

  СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ :   

      

број 3.  ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е

 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 
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1 Набавка материјала, превоз, 
истовар и израда  хоризонталне 
хидроизолације подова од 
хидроизолационог премаза ( РÖФИX 
АС 345 или одговарајуће),  
хидроизолацију подићи на обимне 
зидове у висини 20 цм.  Спој пода и 
зида извести у малом залучењу 
(холкеру) ~2x2цм у самом естриху 
или накнадно цементним малтером. 
Код примене хидроизолације увек 
наносити најмање 2 слоја по 1,5 мм, 
укупне дебљине 3мм. У свему према 
упутству произвођача. Обрачун по 
м².                                                                                                         

        

санитарни чвор М² 21,00     

  

СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ :   

    

број 
 4. СТОЛАРСКИ   РАДОВИ И 

АЛУМИНАРИЈА 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е
 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 

  ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ : ( сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог 
предрачуна)                                                                                                                                      
Сву столарију радити од суве квалитетне грађе без прслина и црвоточине, потпуно 
правих и оштрих ивица и чисте и глатке површине. 
Столарија се мора радити на основу прегледа шема и описа из пројекта и обавезне 
провере димензија на лицу места. 
Унутрашња столарија израђује се од четинарске грађе , конструкција склоп, начин 
отварања и уграђивања, оков, облагање и обрада и друго дати су шемама и описом 
сваке поједине ставке. 
Квалитет унутрашње столарије мора да одговара захтевима СРПС-а. 
Квалитет  плоча мора да одговара захтевима СРПС-а. 
Оков мора да омогући лако отварање и квалитетно затварање из просторије а да 
онемогући отварање споља, да буде заштичен од корозије и да одговора естетским 
захтевима. Завршни слој мора да има одговарајући сјај , тврдоћу, еластичност, добру 
отпорност на светлост, воду и прање.Пројектовану столарију урадити у свему према 
детаљима описима и упуствима. Све мере из шема извођач мора преконтролисати на 
лицу места- градилишту. Спољашња столарија израђује се од побољшаних 
алуминијумских пластифицираних профила. Застакљивање термоизолованим 
„ТЕРМОПАН“ стаклом 4+15+4мм са аргонским пуњењем и нискоемисионим премазом са 
унутрашње стране.  
Јединичном ценом обухватити сав рад и потребан материјал и то: квалитетну грађу, 
оков, застакљивање, спојни материјал, узимање тачних мера, алат за монтажу, заштита 
од оштећења, мере ХТЗ, доношење свог материјала и чишћење. 
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1 Набавка материјала, превоз, израда 
и монтажа једнокрилних прозора  од 
побољшаних алуминијумских 
пластифицираних профила.                                                                                                        
Застакљивање термоизолованим   
„ТЕРМОПАН“ стаклом 4+15+4мм са 
нискоемисионим премазом са 
унутрашње стране.Међупростор 
пунити аргоном.  Прозори се 
отварају око хоризонталне и 
вертикалне осе. У цену урачунати 
потребан оков, стакло и опшивне 
лајсне. Уколико постоји празан 
простор између зида и прозора, исти 
попунити „ПУРПЕН“ масом.  Прозоре 
израдити у свему према упутству 
произвођача и пројекту.Обрачун по 
ком.Мере прозора узети обавезно са 
лица места. 

        

 дим. 131/160 цм                       
ком  39,00     

2 Набавка материјала, превоз, израда 
и уградња једнокрилних дрвених  
типских врата. Врата уградити сувим 
поступком преко дрвеног слепог 
штока од пуне чамове грађе. Крила 
врата урадити са потконструкцијом 
од чамове грађе, обостраном 
облогом од  Медијапана д=6мм и 
испуном од картонског саћа. Спој 
дрвета и зида опшити первајзом. 
Уколико постоји  празан простор 
између штока и зида исти попунити 
"Пурпен" масом. Врата су завршно 
обрађена фолијом у боји. Доњи део 
врата обострано обложити 
штитовима од бојеног поцинкованог 
лима д=0,55мм у висини од 30цм. 
Врата снабдети потребним 
квалитетним оковом, бравом и 
кључевима.  Врата урадити према 
пројекту, технологији произвођача и 
прописима за ту врсту радова. 
Обрачун по комаду.Мере врата 
узети обавезно са лица места. 

        

једнокрилна 80/210цм  ком  4,00     

једнокрилна 70/210цм ком  5,00   

једнокрилна 110/210цм ком  7,00   
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3 
Набавка материјала, превоз и 
монтажа венецијанера на 
једнокрилним прозорима у свему 
према упутству произвођача. 
Обрачун по комаду прозора. Без 
прозора у ходнику код степеништа. ком  35,00   

  
СВЕГА СТОЛАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА :  

  
 

број  5. ЛИМАРСКИ   РАДОВИ 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е
 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 

  

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI : ( smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog 
predračuna)                                                                                                                                               
Sve limarske radove izvoditi od pocinkovanig lima debljine 0,55mm, ako to nije naznačeno u 
projektu. Sve delove limarije skrojiti delimično u radionici, a na gradilištu montirati i međusobno 
povezati u celinu. Povezivanje pojedinih delova izvršiti tako da se da limu mogućnost dilatacije. 
Svi gvozdeni delovi koji su povezani sa limom ( kuke,i sl.) moraju biti izolovani. Kod podloge od 
betona, opeke, maltera, ispod lima postaviti sloj terhartije. Sve vidne okapnice,oluci opšivi 
moraju biti potpuno pravi, ravni i podjednako udaljeni od zidne površine. Ostalo uraditi prema 
opštim odredbama i propisima iz pojedinačnih pozicija radova. Izvođač je dužan da proveri i 
uzme sve mere na licu mesta. 
Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad i potreban materijal i to: kvalitetan materijal , spojni 
materijal, uzimanje tačnih mera, alat za montažu, zaštita od oštećenja, mere HTZ, donošenje 
svog materijala, čišćenje i eventualne popravke u garantnom roku. 

1 Опшивање солбанка прозора 
пластифицираним лимом, развијене 
ширине (РС) до 25 цм, дебљине 
0,70мм. Стране солбанка према зиду 
и штоку прозора подићи у вис до 25 
мм, у шток прозора учврстити 
укивањем на размаку 50-80 мм. 
Предњу страну солбанка 
причврстити за дрвене пакнице или 
слично. Испод тима поставити слој 
тер папира, који улази у цену 
солбанка.         
Обрачун по м¹ солбанка. 

        

 р.ш. 25цм М¹ 52,00     

  СВЕГА ЛИМАРСКИ   РАДОВИ   

 
 

број 6. КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е
 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 
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  ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ : ( сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог 
предрачуна)                                                                                                               
Постављање керамичких плочица могу да врше специјализована предузећа по условима 
из СРПС-а . Сав уграђени материјал мора да буде по СРПС-у. 
Плочице за облагање подова морају да одговарају важећим стандардима. 
Ширина фуга - 2мм. Фуге треба да су правилно и потпуну испуњене фуг масом. При 
припреми фуг масе и фуговању у потпуности се придржавати упутства произвођача 
материјала. 
 
Керамичке плочице уграђују се лепљењем. При припреми лепка и наношењу материјала 
у потпуности се придржавати упутства произвођача материјала. Простор између 
керамичких плочица и подлоге мора бити потпуно испуњен, никакве шупљине нису 
дозвољене. Подлога за полагање керамичких плочица мора бити квалитетно 
припремљена, никакве неравнине нису дозвољене.  
Зидна површина обложена керамичким плочицама мора да буде потпуно равна и 
вертикална са једноличним спојницама.  
Прво полагати керамичке плочице на зидовима а затим на подовима. Најнижи ред 
плочица на зидовима оставити за постављање по завршетку подова („подбијање“). На 
зидовима просторија слог керамике размерити тако да крајње плочице на оба краја зида 
буду једнаке и не буду мање  од ½ плочице. Не захтева се да се фуге зидова и подова 
поклапају. 
После  монтаже столарије   почиње се са керамичарским радовима. Пре постављања 
плочица извођач је дужан да провери квалитет плочица и квалитет подлоге, која мора да 
буде равна , сува и чврста. 
Јединичном ценом треба обухватити сав рад и потребан материјал, узимање мера и 
обрачун радова, коришћење алата и машина, примену ХТЗ мера, заштиту радова,  сав 
спољни и унутрашњи транспорт, чишћење од остатака малтера, шута и чишћење 
просторија, евентуалне поправке у гарантном року. 

1 Набавка материјала, превоз и 
поплочавање подова подним 
керамичким плочицама А класе дим. 
и боје према избору пројектанта. 
Плочице лепити лепком за плочице. 
Подлогу претходно припремити и 
полагање извести равно. 
Постављене плочице фуговати и под 
очистити .  Обрачун по м² пода. У 
цену улази рад и сав потребан 
материјал. 

        

санитарни чвор  М² 17,00     

ординације код лавабоа ( судопере) М² 2,00     
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2 Набавка материјала, превоз и 
постављање зидних керамичких 
плочица А класе домаће 
производње на лепак димензије и 
боје према избору пројектанта. 
Плочице   лепити лепком у слогу 
фуга на фугу. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. Обложене 
површине морају бити равне и 
вертикалне. Постављене плочице 
фуговати и очистити .  Обрачун по м² 
зида.  У цену улази рад и сав 
потребан материјал. 

       

санитарни чвор х=160цм М² 44,00     

Ординације код лавабоа- судопере 
х=160цм М² 10,00     

мрачна комора х=60цм М² 1,40     

3 Набавка материјала, превоз и 
постављање сокле од  керамике у 
санитарном чвору, висине до 10 
цм,леплљењем.  Постављене 
плочице фуговати и соклу очистити. 
У цену улази и набавка керамике. 
Обрачун по мл сокле. 

М1 6,82     

  
СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:   

       

број 
 7. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ   

РАДОВИ 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е
 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 
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  ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ : ( сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог 
предрачуна)                                                                                                               Молерско-
фарбарске радове може да обавља предузеће које је специјализовано за те врсте 
радова према техничким условима у склсду са СРПС-ом . Сав материјал мора 
даодговара захтевима СРПС-а и да има потребне атесте. Извођач је дужан да примени 
материјал који одговара месту и условима уградње, боје-премази да буду отпорни на 
светлост . Уколико извођач употреби материјал који се атестом покаже да није 
квалитетан дужан је да о свом трошку  изведе радове са квалитетним материјалом. 
За молерске радове материјал мора да одговара важећим СРПС-евима. Пре почетка 
бојења извођач треба да прегледа подлогу и упозори надзорног органа на евентуалне 
недостатке,   док старе премазе неподесне за подлогу треба скинути.  
Молерски радови се врше ручно или машински, премазивањем или прскањем и врши се 
више пута. Добијени тон мора да буде чист и уједначен, да се не виде трагови четке или 
ваљка. Сви завршеци обијених површина морају да буду равни, да се не љускају, љуште 
или отиру.Тонирање боје обавезно треба да је машинско. 
За фарбарске радове материјал такође мора да одговара СРПС-у . Пре приступања 
бојењу извођач је дужан да прегледа квалитет подлоге и начин затварања крила и укаже 
на неправилности. Подлога мора да буде чиста и сува, а бојење треба да се изведе 
материјалима предвиђеним за ту врсту рада са одговарајућим предрадњама односно 
премазима и китовима.  
Јединичном ценом обухватити сав рад и потребан материјал, узимање мера и обрачун 
радова, ХТЗ мере, лаке скеле, сав унутрашњи и спољашњи транспорт, заштита подова, 
заштиту изведених радова до примопредаје, поправљање мањих неравнина на подлози, 
израда узорака, чишћење подлоге и глетовање . 

  

1 Набавка материјала транспорт и 
бојење старих металних преграда 
обострано , бојом за метал, са 
претходним скидањем старе боје. 
Пре бојења скинути стару боју и 
корозију хемијским и физичким 
Средствима, брусити и очистити. На 
врата нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим предкитовати и 
брусити. После наношења првог 
слоја боје за метал, китовати и 
брусити. Обојити други пут бојом за 
метал, у тону по избору пројектанта. 
Обрачун по м2 обојене површине.    

М² 11,00     

2 Набавка материјала, довоз, истовар, 
подизање  и глетовање  
малтерисаних унутрасњих зидова и 
плафона, масом за глетовање 
(полификсом...) у два слоја. 
Површине обрусити, очистити и 
извршити припрему за бојење.  
Обрачун по м² глетоване површине. 
Ценом обухватити рад и сав 
потребан материјал.Отвори до 3м2 
се не одбијају .          

зидови  
М² 648,00     
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плафони и греде 
М² 392,58     

3 Набавка материјала, довоз, истовар, 
подизање и бојење унутрашњих 
зидова и плафона дисперзивним 
бојама у тону по избору  
инвеститора.Отвори до 3м2 се не 
одбијају .          

зидови  М² 648,00     

4 Набавка материјала, довоз, истовар, 
подизање и бојење унутрашњих 
зидова и плафона 
полудисперзивним бојама у тону по 
избору  инвеститора.Отвори до 3м2 
се не одбијају .          

плафони и греде М² 392,58     

5 Скидање старе боје и бојење 
радијатора, бојом за метал. Пре 
бојења скинути стару боју и корозију 
хемијским и физичким средствима, 
брусити и очистити. На радијаторе 
нанети импрегнацију и основну боју. 
а затим бојити два пута бојом за 
метал. Обрачун по м2 обојених 
радијатора и цевног развода. 
 

М² 90,00     

  
СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ :   

      

број  8 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е
 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 

  ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ : ( сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог 
предрачуна)                                                                                                            
Подополагачки радови се изводе у свему према техничким условима и по одговарајућем 
СРПС-у. Пре постављања подова извођач је дужан да испита квалитет подлоге  која 
треба да буде чврста, равна,без пукотина и сува. Мање неравнине попуњавају се „Олмо“ 
масом. Материјал за подове мора да буде атестиран, квалитетан и по захтевима СРПС-
а.  
Подне винилне облоге морају да задовољавају свим захтевима СРПС-а и да буду 
отпорне на воду. 
Лепкови  се одређују према намени и они морају да буду чврсти, отпорни на воду  и 
средства за прање и временски постојани. 
 
Подополагачки радови се врше у просторијама где су урађени радови на зидовима, 
подлога морада буде сува и чврста, а температура у просторијама мин +10степени Ц.  
Јединичном ценом обухватити сав потребан рад и материјал, заштиту осталих радова од 
оштећења, сав спољни и унутрашњи транспорт, чишћење нечистоће проистекле 
извођењем подополагачких радова. 
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1 Набавка материјала, довоз, истовар 
и постављања "Олмо" масе ради 
изравнања површине пода на делу 
постојећих терацо плочица које су у 
очуваном стању.Обрачун по 
м²обрађене површине. У цену улази 
рад и сав потребан материјал. 

М² 325,56   

2 Набавка и транспорт материјала и 
полагање хомогене винилне подне 
облоге, дебљине мин 1,6  
мм,класе хабања Т,са ПУР 
заштитом,класе 22, отпоран на 
клизање,  да не подржава развој 
буђи и гљивица, а на претходно 
припремљену и изравнату цементну 
кошуљицу са хидроизолационим 
премазом и масом за изравнање. 
Украјање винилне подне облоге на 
суво, лепљење на под 
дисперзивним, еколошким лепком - 
са варењем спојева електродом у 
боји изабране подне облоге. 

        

   Након варења спој довести у 
идеалну раван са подом. Све подове 
извести са заобљеним прелазом и 
вертикалним холкерима на месту 
споја са зидом у висини од 15 цм.. 
Квалитет и врста облоге : "ТАРКЕТТ 
- Оптима", или сл.  Обрачун по м² 
изведене површине пода са 
обрачунатим холкерима (развијена 
поврина) Боја у тону по избору 
пројектанта. У цену улази рад и сав 
потребан материјал. 

        

Чекаоница- преко постојећег 
венецијанског тераца ,уколико се 
утврди да постојећи под треба 
мењати М² 

158,00 

    

Ординације замена постојећег 
дотрајалог пода од виназ плоча. 

М² 
167,56 

    

3 Набавка и постављање 
алуминијумских разделница између 
два различита пода. Разделнице 
поставити по пројекту и детаљима. 
Обрачун по мл разделница М1 

10,50 

    

  СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ :   
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број 9. РАЗНИ   РАДОВИ 

је
д

и
н
и
ц

а
 

м
е

р
е
 

укупна количина 
јединична 

цена 
(дин) 

укупна 
цена 
(дин) 

1 Набавка, превоз,  и монтажа 
санитарних елемената у свему по 
важећим прописима  за ту врсту 
радова. Обрачун по комаду комплет 
уграђеног елемента. У цену улази 
рад и сав потребан материјал. 

        

умиваоника са сифоном и батеријом 
ком 2,00     

судопере са орманом од универа 
дим дужина/ширина  80/60 

ком 5,00     

WЦ шоља, водокотлића и цеви.  ком 4,00     

2 Набавка, материјала, превоз и 
извођење радова на поправци свих 
оштећења насталих услед извођења 
радова на санацији, а који нису 
предвиђени овим предмером. 
Обрачун је дат паушално. 

        

паушално пау 1,00     

3 Набавка и уградња плафонске 
кружне светиљке са опал дифузором 
пречника 300мм са два сијалична  
грла Е27 комплет са две сијалице 
лед типа снаге по 11 вати. . 

ком 39,00     

4 Набавка 10% резервних сијалица 
истих карактеристика из претходне 
ставке ком 6,00     

5 Набавка и уградња кружне светиљке 
са опал дифузором пречника 300мм 
са два сијалична  грла Е27 комплет 
са две сијалице лед типа снаге по 11 
вати у степену заштите ИП 43 (за 
просторије санитарија) 

ком 2,00     

6 Набавка и уградња плафонске 
светиљке са 4 цеви дужине 120 цм 
са подножјима типа Г-13 комплет 
опремљена предспојним уређајима 
за цеви са лед изворима са опал 
дифузором или растером. У позицију 
урачунати и испоруку одговарајућих 
лед цеви са уградњом, боје 
светлости 4000К  

ком 37,00     

7 Набавка 10% резервних сијалица – 
лед цеви, истих карактеристика из 
претходне ставке. 

ком 15,00     

  СВЕГА РАЗНИ   РАДОВИ :   
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

      

 1.ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ       

 2.ЗИДАРСКИ   РАДОВИ       

 3.ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ       

 4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ       

 5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

 6. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

 

7. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  
РАДОВИ       

 8. ПОДОПОЛАГАЧКИ   РАДОВИ       

 9. РАЗНИ   РАДОВИ       

      

     
УКУПНО без ПДВ-

а:     

  

 
9. Укупна понуђена цена износи ___________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

 
10. Укупна понуђена цена износи ___________________ динара, са обрачунатим ПДВ-ом. 

 
11. Понуђена цена садржи и све трошкове везане за реализацију предмета набавке и то: 

трошкове транспорта, путне трошкове и све остале пратеће трошкове везане за 
испоруку добара. 
 

12. Начин, рок и услови плаћања: најкасније у року од 30 дана од привремене и окончане 
ситуације, а на основу испостављене исправне фактуре извођача радова. 

 

13.  Рок за завршетак радова: минимално ____, максимално___  дана од дана закључења 
уговора а максимално до 31.12.2019. године. 

 
14. Место извођења радова: Дом здравља Панчево, Панчево, Милоша Обреновића  2. 

 
15. Гарантни рок на све изведене радове износи ____________месеци (не може бити 

краћи од 24 месеца) осим ако за поједине радове позитивним законским и 
подзаконским прописима није предвиђен дужи рок, рачунајући од дана примопредаје 
радова. 

 
16. Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени  

недостаци у квалитету извршене услуге, Понуђач је дужан исте отклонити, односно 
испоручити робу адекватног квалитета и карактеристика, најкасније у року од 3 дана 
од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.. 

 

17. Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу 
је_______________ (не може бити више од 50 %), а део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача је 
________________________________________________________________________
______________________________________ (попунити у случају подношења понуде 
са подизвођачем). 
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     Датум:_______________ Потпис овлашћеног лица 

     Место:_______________ (М.П.) _________________________ 
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  5.2. ПРИЛОГ П/1 
 

 ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:  

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛ/ФАКС:  

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):  

ШИФРА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

БРОЈ РАЧУНА:  

ПОСЛОВНА БАНКА: 

  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:  

 
ВРСТА ПРАВНОГ ЛИЦА   а) микро б) мало в) средње    
(заокружити)      г) велико         д) физичко лице 

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П) 

 

( Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем овај образац 
фотокопирати, попунити за сваког члана групе понуђача и за сваког подизвођача и 
доставити уз понуду.) 
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5.3. ПРИЛОГ П/2 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове 
за учешће у отвореном поступку јавне набавке ЈНОП 09/19 – Адаптација просторија (кречење, 
замена подова, прозора, врата, адаптација тоалета), наручиоца Дом здравља Панчево, из 
члана 75. став 1. тачке 1 - 4. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П) 
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5.4. ПРИЛОГ П/3 
 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у отвореном 
поступку јавне набавке ЈНОП 09/19 – Адаптација просторија (кречење, замена подова, 
прозора, врата, адаптација тоалета), наручиоца Дом здравља Панчево, поднели независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
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5.5. ПРИЛОГ П/4 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

Изјављујем при састављању своје понуде у отвореном поступку јавне набавке ЈНОП 09/19 – 
Адаптација просторија (кречење, замена подова, прозора, врата, адаптација тоалета), 
наручиоца Дом здравља Панчево, да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
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5.6. ПРИЛОГ П/5 
 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 
 

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

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

 

 

 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
 

Напомена: Достављање Обрасца трошкова припреме понуде није обавезно. 
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5.7. ПРИЛОГ П/6 
 

 

 

И З Ј А В А 
О ДОСТАВЉАЊУ СОПСТВЕНЕ СОЛО МЕНИЦЕ  

 
 
 

Овом изјавом потврђујемо да ћемо приликом закључења Уговора о јавној набавци – 
Адаптација просторија (кречење, замена подова, прозора, врата, адаптација тоалета), који је 
предмет јавне набавке, доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење својих уговорних обавеза једну бланко соло меницу са клаузулом “без 
протеста”, потписану и оверену, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% 
вредности уговора без ПДВ-а и именом овлашћеног потписника, као и копију депо картона 
овереног од стране матичне банке.  
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 
Србије.  

 
          
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
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5.8. ПРИЛОГ П/7 
МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Закључен дана* _____________2019. године у Панчеву између: 

Дома здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, Панчево, кога заступа директор Др Стојан 

Вишекруна, као наручиоца с једне стране, порески идентификациони број 106481499, и  

________________________________, кога заступа _______________________________, као 

извођача радова с друге стране, порески идентификациони број ________________, матични број 

____________________, број рачуна _____________________, под следећим условима: 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

- Да је наручилац, на основу Одлуке о покретању поступка и Позива за за подношење понуда за 

набавку Адаптација просторија (кречење, замена подова, прозора, врата, адаптација тоалета), 

за потребе Дома здравља Панчево, спровео отворени поступак јавне набавке под редним бројем 

ЈНОП 09/19.  

 Да је извођач радова дана *_______________.2019. године доставио понуду број 

*_____________ која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

 Да понуда извођача радова у свему одговара спецификацији из конкурсне документације, која 

се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

 Да је наручилац, на основу понуде извођача радова и одлуке о додели уговора бр. ЈНОП 09/19 

од* _________.2019. године изабрао извођача радова. 
 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка радова – Адаптација просторија (кречење, замена подова, прозора, 

врата, адаптација тоалета), за потребе Дома здравља Панчево, одређен у спецификацији понуде 

извођача радова са јединичним ценама које су фиксне и непроменљиве током трајања овог Уговора и 

које су саставни део његове понуде, бр.*__________ од * ___________.2019. године, а која чини 

саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 

Укупна цена изведених радова из чл. 2. уговора без ПДВ-а се утврђује у фиксном износу од 

 _________________ динара, а сагласно понуди извођача радова од *____________.2019. године. 

Укупна цена изведених радова из чл. 2. уговора са ПДВ-ом  се утврђује у фиксном износу од  

_________________ динара, а сагласно понуди извођача радова од *____________.2019. године. 

 

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање извршити најкасније у року од 30 дана од привремене и окончане ситуације, а 

на основу испостављене исправне фактуре извођача радова, на рачун извођача радова број 

____________________ код __________________ банке. 

Радови се сматрају завршеним када ангажовани Надзорни орган и надлежно стручно лице извођача 

радова записнички констатују да је добављач испунио све уговорне обавезе у складу са техничким 

задатком и констатују примопредају извршених радова, констатовани записником. 

 

Члан 5. 

Извођач радова се обавезује да извођење радова из чл. 2. уговора започне одмах по закључивању 

уговора, у року од 1 (једног) дана од дана позива надлежног лица наручиоца. 

Извођач радова се обавезује да извођење радова из чл. 2. уговора заврши у року од минимално ____, 

максимално___  дана од дана закључења уговора а максимално до 31.12.2019. године. 

Рок се може продужити само у случају да ангажовани Надзорни орган на писани образложени захтев 

извођача радова изричито пристане на продужење рока, односно у случајевима више силе.                                
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Сматра се да је извођење радова завршено када ангажовани Надзорни орган наручиоца и надлежно 

стручно лице извођача радова на месту извођења радова то записнички констатују и потврде својим 

потписима у записнику о примопредаји радова. 

Документ из става 4. овог члана и достављена фактура представљају основ за плаћање уговорене цене. 

Место извођења радова је Дом здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, Панчево. 

 

Члан 6. 

Извођач радова се обавезује да приликом закључивања овог уговора достави наручиоцу као средство 

обезбеђења за добро извршење својих уговорних обавеза једну бланко соло меницу са клаузулом “без 

протеста”, потписану и оверену, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% вредности 

уговора без ПДВ-а и именом овлашћеног потписника, као и копију депо картона овереног од стране 

матичне банке.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка Србије.  

Меница ће бити враћена добављачу, на његов писани захтев, након испуњења уговорних обавеза. 

У случају да извођач радова не испуни своју обавезу у уговореном року, наручилац је овлашћен да 
једнострано раскине уговор уз задржавање дате финансијске гаранције и реализацију исте. 

 

Члан 7. 

Извођач радова је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног и неометаног кретања 
трећих лица и да видно и јасно обележи места на којима кретање није дозвољено.  

Извођач радова се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе на околним објектима као 
и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извођења радова који су предмет овог Уговора. 

Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду 
о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу:  

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама 
Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим 
или покретним градилиштима и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских 
радова,  

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења 
радова који су предмет овог Уговора, као и лице одговорно за безбедност на раду. 

Члан 8. 

Квалитет изведених радова који су предмет овог уговора мора одговарати важећим стандардима за ту 

врсту радова. 

У случају сумње у квалитет наручилац радова је овлашћен да изврши контролу квалитета тако што ће 

ангажовати специјализовану установу ради анализе. 

У случају да установа из ст. 2. овог члана утврди одступање од уговореног квалитета односно 

стандарда, трошкови анализе падају на терет извођача радова, а наручилац радова је овлашћен да 

једнострано раскине уговор уз задржавање дате финансијске гаранције и реализацију исте. 

 

Члан 9. 

Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова, који мора одговарати прописаним 

карактеристикама из Техничке спецификације Наручиоца. 

У случају да ангажовани Надзорни орган констатује да су утврђени недостаци у квалитету изведених 

радова, Извођач радова је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема 

рекламације од стране Наручиоца. 

Уговорне стране су сагласне да гарантни рок на све изведене радове износи ____________месеци (не 

може бити краћи од 24 месеца) осим ако за поједине радове позитивним законским и подзаконским 

прописима није предвиђен дужи рок, рачунајући од дана примопредаје радова. 
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Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуална спорна питања решавају споразумно, а у случају 

немогућности постизања споразума уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву. 

 

 Члан 11. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се даном потписивања. 

Уговор се закључује на одређено време до испуњења уговорних обавеза, узимајући у обзир и гарантни 

период. 

 

Члан 12. 

За праћење и реализацију овог уговора од стране Наручиоца одређује се ангажовани Надзорни орган 

који ће бити именован решењем од стране Дома здравља Панчево. 

 

Члан 13. 

На околности које нису регулисане овим уговором примениће се важећи законски прописи. 

 

Члан 14. 

Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од чега по 3 за сваку уговорну страну. 

 

 

 

         ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                            НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                         ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО    

                                                                                               Др Стојан Вишекруна  
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5.9. ПРИЛОГ П/8 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

 

________________________________________________________________ 

Пословно име наручиоца 

_________________________________________________ 

адреса 

 

Овим потврђујемо да је (пословно име понуђача, адреса) 

_____________________________________________________________________, из 

 ____________________________________________________________________________ , 

Понуђач је наступио (заокружити):  

а) самостално;  

б) учесник заједничке понуде;  

в) подизвођач; 

 

За потребе Наручиоца квалитетно и у уговореном року извео: 
___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 (навести објекат од јавног значаја) 

 

Година извођења радова је:________________________. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 

 

Контакт особа Наручиоца:________________________________ 

и телефон: ______________________________,   

 

Датум:         М.П.   Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

 

____________        ______________________________  

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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5.10. ПРИЛОГ П/9 

 

 
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ БУДУЋЕГ ГРАДИЛИШТА 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

(име и презиме овлашћеног лица који представља понуђача) 

 

Из_____________________, улица________________________________,                                 

 бр.личне карте_______________, издате од________________________. 

 
Изјављујем да сам у име________________________________________________________ 

 (навести пуно име понуђача) 

 

Обишао локацију будућег предметног градилишта и увидео стање на терену, прикупио све 
расположиве информације, увидео сва ограничења, као и све околности који су од утицаја 
за потребе извођења радова за јавну набавку бр. ЈНОП 09/19. 

 

 

Датум:_________________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица Наручиоца               мп.            Потпис овлашћеног лица Понуђача 

_______________________________                               _______________________________ 
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5.11. ПРИЛОГ П/10 

 

 

ПОШИЉАЛАЦ : 

 

_____________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________  

 

 

 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 

26000 ПАНЧЕВО, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 2 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

Адаптација просторија (кречење, замена 
подова, прозора, врата, адаптација 

тоалета)  
 

 

                          ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 

 

ЈНОП БР. 09/19 

 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

-ПОНУДА- 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
6.1. ЈЕЗИК 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском 
језику. 
 
6.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (на коверту треба залепити Прилог П/10 из 
Конкурсне документације) препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице: Дом 
здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево, у року који је одређен у Позиву за 
подношење понуда. 
Понуђач мора све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације 
да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и овери печатом.  
Попуњавање се врши неизбрисивим мастилом или другим средством односно на други начин 
али тако да је немогуће касније брисати или преправљати унете податке а да то не буде 
видљиво. 
Приликом попуњавања Прилога П/7 – Модел уговора, поља за унос података обележена са 
“*” понуђач није у обавези да попуњава, иста приликом израде уговора попуњава наручилац.  
У случају да приликом попуњавања конкурсне документације понуђач начини грешку, сваку 
евентуалну измену унетих података (прекривање текст коректором-белилом, подебљавање 
или преправљање текста или цифара мастилом или хемијском оловком, и др.) мора оверити 
потписом и печатом одговорног лица. 
Понуђач сем тога доставља у понуди и друге доказе у случају да су тражени овом Конкурсном 
документацијом. 
Пожељно је да сви обрасци, прилози, изјаве и други тражени докази буду у достављеној 
понуди повезани на тај начин да је немогуће касније извлачење, замена или додавање истих 
а да то не буде видљиво. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора и да је документује на прописани начин. 
 

6.2.1. ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ: 
 
- Прилог П/2 из ове конкурсне документације (попуњен, потписан и оверен печатом) као доказ 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1, 2 и 4 
Закона о јавним набавкама наведене у делу 4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
ТАЧКЕ 1-3, као и друге доказе који су Конкурсном документацијом предвиђени (ТАЧКЕ 4-9). 
 
 - 5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (попуњен, потписан и оверен печатом). 
Попуњен образац понуде значи попунити сва празна поља одређена за упис података. 
(која поља попуњава  зависи од тога да ли понуду подноси самостално, са подизвођачем или 
заједничку понуду). 
 
- Прилоге П/1 - П/10 из ове документације (попуњени, потписани и оверени печатом).  
   Прилог П/10 - залепити на коверат у коме се понуда доставља Наручиоцу; 
 
        6.2.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 
За све своје подизвођаче понуђач доставља: 
 

 Све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су 
наведени у конкурсној документацији у делу 4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
и 76. ЗЈН-а ТАЧКЕ 1 -3, у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача. 

 Доказе наведене у конкурсној документацији у делу 4.2. УПУТСТВО ЗА 
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ТАЧКЕ 5-9 доставља за део набавке који 
ће се извршити преко подизвођача. 

 Прилоге П/1 - П/4 из ове документације (попуњени, потписани и оверени печатом) 
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- АКО УГОВОР БУДЕ ЗАКЉУЧЕН СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ ЈЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ НАВЕО ДА ЋЕ 

ДЕЛИМИЧНО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ ТАЈ ПОДИЗВОЂАЧ ЋЕ БИТИ 

НАВЕДЕН У УГОВОРУ. 

 
       6.2.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Носилац понуде попуњава, потписује, оверава печатом и доставља следеће:  

- 5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

- Прилоге П/1 – П/10 

Сваки из групе понуђача (укључујући и Носиоца понуде) који подносе заједничку понуду 
мора у понуди доставити: 

- доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној 
документацији у делу 4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ТАЧКЕ 1-3, у истом облику и на начин како 
се то тражи од понуђача. 
- Доказе да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке наведене у делу 4.1. 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН ТАЧКЕ 5-9 доставља за оног понуђача из групе 
преко кога се тај услов доказује (овај услов понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно)  
- ПРИЛОГЕ П/1 – П/4 за сваког из групе понуђача (а Прилог П/6 у зависности од Споразума 
групе понуђача) - попуњени, потписани и оверени печатом. 

          
Обавезан део заједничке понуде је СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Елементи које наведени 
Споразум мора да садржи прецизирани су чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама. 

- АКО УГОВОР БУДЕ ЗАКЉУЧЕН СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ ЈЕ ПОНУДУ ПОДНЕО ИСПРЕД 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, СПОРАЗУМ КОЈИ СУ ЗАКЉУЧИЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА А 

КОЈИ ЈЕ ДОСТАВЉЕН НАРУЧИОЦУ У ПОНУДИ, БИЋЕ КАО ПРИЛОГ САСТАВНИ ДЕО 

УГОВОРА.  

 
6.3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
 
Ова набавка није опредељена по партијама. 
 
6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 
 
6.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, тако 
што ће своју измену, допуну или опозив доставити под истим условима као и понуду. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти на адресу: Дом 

здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку – Адаптација просторија (кречење, замена подова, прозора, 

врата, адаптација тоалета) ЈНОП 09/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку – Адаптација просторија (кречење, замена подова, прозора, 

врата, адаптација тоалета) ЈНОП 09/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку - Адаптација просторија (кречење, замена подова, прозора, 

врата, адаптација тоалета) ЈНОП 09/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Адаптација просторија (кречење, замена подова, 

прозора, врата, адаптација тоалета) ЈНОП 09/19 - НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче – опозове нити да 

мења/допуњава своју понуду. 

 
6.6. ПОДНОШЕЊЕ ЈЕДНЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 
6.7. ЗАХТЕВ У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди податке о 
подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може 
бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
У случају да се склопи уговор са понуђачем који ангажује подизвођача, јер је та понуда 
најповољнија, тај подизвођач ће бити наведен у уговору, а 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. У овом случају 
наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 
6.8. СПОРАЗУМ КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
Уколико више понуђача подноси заједничку понуду обавезан саставни део заједничке понуде 
је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке. Споразум мора да садржи податке о члану групе који ће бити носилац посла, 
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
6.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ДР. 
 
Евентуални захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока и др. од 
којих зависи прихватљивост понуде наведени су у Обрасцу понуде са структуром цене као 
смерница понуђачу како да попуни поједине рубрике. 
 
6.10. ВАЛУТА И ЦЕНА 
 
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима. 
Цена мора да садржи и све трошкове везане за реализацију предмета јавне набавке и 
то: трошкове транспорта, путне трошкове, све зависне трошкове и све остале пратеће 
трошкове везане за реализацију уговора о јавној набавци. 
Изузетно, ако понуђена цена укључује увозну царину и друге даџбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама. 
 
6.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Изабрани понуђач (било да наступа самостално, или у групи као овлашћени члан групе или 
са подизвршиоцима) дужан је да у моменту закључења уговора достави, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење својих уговорних обавеза, једну бланко соло 
меницу са клаузулом “без протеста”, потписану и оверену, са меничним овлашћењем 
попуњеним на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а и именом овлашћеног потписника, 
као и копију депо картона овереног од стране матичне банке. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 
Србије.  
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6.12. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Заинтересовано лице може свој захтев за додатним информацијама или појашњењима 
доставити на адресу: Дом здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, Панчево ( за назнаком 
на коверти: ЈНОП 09/19 – Захтев за додатним информацијама или појашњењима); или на e-
mail адресу: dzpjavnenabavke@gmail.com или на факс бр. 013-317-901, радним данима од 07-
15 сати, али тако да, без обзира на начин достављања, наручилац захтев прими најкасније 5 
(пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 
се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 
6.13.  ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧУ ЗА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Наручилац може захтевати додатна објашњења од Понуђача која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може  и вршити контролу (увид) код Понуђача односно 
његовог подизвођача, у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама.  
Комуникација у вези са додатним објашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона 
о јавним набавкама. 
 
6.14. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА 
ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 
6.15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се на начин и у роковима прописаним чланом 149. Закона 
о јавним набавкама. 
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним 
набавкама: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 120.000,00 динара. Број жиро рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања: 
253; сврха уплате: ЗЗП; затим назив наручиоца и на крају ознаку јавне набавке-ЈНОП 09/19, 
при чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке, већ 
искључиво наведене појмове у поменутом редоследу; корисник: буџет Републике Србије; 
позив на број: ЈНОП 09/19. Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или 
налога за пренос могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке 
комисије, и то на следећем линку: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
administrativne-takse.html. 

mailto:dzpjavnenabavke@gmail.com
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан приликом подношења захтева да уз свој 
захтев за заштиту права, како би се исти сматрао потпуним, приложи потврду о уплати таксе 
на рачун буџета Републике Србије која садржи напред наведене елементе. 

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. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138-167 Закона о јавним 
набавкама. 
 
6.16. ДОДАТНА ИНФОРМАЦИЈА 
 

На сва питања која нису посебно регулисана у Упутству понуђачима како да саставе понуду 
или на другом месту у Конкурсној документацији, сходно се примењују одговарајуће одредбе 
Законом о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 


