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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015)  у даљем тексту ЗЈН, и члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке радова на спровођењу пројекта енергетске санације у Футогу – замена прозора, 
бр.7/2 од 25.08.2015. године (ЈН ОП 07/2015) Комисија за јавну набавку образована 
Решењем о обаразовању комисије за јавну набавку радова на спровођењу пројекта 
енергетске санације у Футогу – замена прозора, директора Геронтолошког центра „НОВИ 
САД“ бр. 7/3 од 25.08.2015. године  припремила је:  

 

КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ   
ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ФУТОГУ – ЗАМЕНА ПРОЗОРА 
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - 

ЈН ОП 07/2015 
 

САДРЖАЈ: 

                   

одељак Предмет страна 

1. Општи подаци о набавци 3 

2. Општи подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 

3. 
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количина и опис добара, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 
испоруке добара 

4 

4. Техничка документација и планови 24 

5. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 
76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова  

24 

5.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке  24 
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7. ОБРАСЦИ 36 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

1.1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца 

НАРУЧИЛАЦ: Установа социјалне заштите ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „ НОВИ САД “ 

АДРЕСА: 21000 Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 

Радно време: од понедељка до петка,  од 07.00 до 15.00 часова 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.gerontns.co.rs                        

1.2. Напомена да се спроводи отворени поступак 

           За предметну јавну набавку спроводи се ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК јавне набавке 

1.3. Предмет јавне набавке 

            Предмет јавне набавке је набавка РАДОВА НА СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ФУТОГУ  – ЗАМЕНА ПРОЗОРА 

1.4.  Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци     
 или оквирног споразума 

            Поступак се спроводи ради закључења УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.5. Напомена уколико је у питању резервисана набавка 

            У предметном поступку у питању је резервисана јавна набавка за установе, 
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну 
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

1.6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

            У предметном поступку и јавној набавци НЕ спроводи се електронска лицитација 

1.7. Контакт особа  

           Контакт лице је Гроздана Пешут, Телефон: 021/450-266  

           Телефакс: 021/6350-782, Е-mail: grozdana.pesut@gerontns.co.rs   

 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

           Предмет набавке су радова на спровођењеу пројекта енергетске санације у Футогу – 
замена прозора. 

           Назив и ознака из ОРН:  Завршни грађевински радови, 45400000; Радови на уградњи 
столарије 45420000. 

2.2.  Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама 

          Предметна јавна набавке НИЈЕ обликована по партијама. 

2.3. Врста оквирног споразума: 

           Отворени поступак се НЕ спроводи ради закључења оквирног споразума. 

http://www.gerontns.co.rs/
mailto:grozdana.pesut@gerontns.co.rs


                

 4 / 55 
________________________________________________________________________________________________ 
                Геронтолошки центар „НОВИ САД“   Конкурсна документација за ЈН ОП 07/2015 

 

3. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, RADOVA I NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I 

OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I 

SL. 

 

3.1. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  (SPECIFIKACIJE RADOVA SA STRUKTUROM CENE)  I ŠEMA STOLARIJE 

 

Red. 
br. 

OPIS RADOVA SA STRUKTUROM CENE 
Jed. 
mere 

Količina 
Cena po 
jedinici 

 bez pdv-a 

Cena po 
jedinici 

 sa pdv-om 

Ukupna cena 
 bez pdv-a 

Ukupna cena 
 sa pdv-om 

     I    D E M O N T A Ţ A  

1. Pažljiva demontaža postojećih dotrajalih drvenih 
prozora i vrata sa odlaganjem na mesto koje odredi 
nadzorni organ. Obračun po m2 

m2 173 
    

2. Nabavka materijala i obrada oštećenih ivica prilikom 
demontaže postojeće fasadne stolarije, 
malterisanjem, gletovanjem i bojenjem obrađene 
površine. U cenu uračunati postavljanje stiropora sa 
mrežicom na mestima gde je to neophodno, a u 
svemu premа tehničkom opisu. Obračun po m. 

m' 365 

    

                                                                                                         UKUPNO I:   

    II STOLARSKI RADOVI 

1. Nabavka, izrada i montaža dvokrilnog prozora izrađenog od troslojnog lameliranog (smrča) profila 68/80 sa radijalnom strukturom, zastakljenog 
niskoemisionim staklom 4+15+4 mm (Ar). Način otvaranja u svemu prema šemi stolarije. Prozor se zaštićuje toniranim impregniranim lakom na 
vodenoj bazi. Dihtovanje prozora obezbediti sa dve dihtung gume. Kriterijumi za ugrađeni prozor u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po 
komadu. 

 pos 1 dim 135/150+100 ком 24     

pos 1a dim 135/170 ком 2     

pos 2 dim 165/150+100 ком 2     

pos 4 dim 170/130 ком 8     

pos 5 dim 160/120 ком 1     

2. Nabavka, izrada i montaža trokrilnog prozora izrađenog od troslojnog lameliranog (smrča) profila 68/80 sa radijalnom strukturom, zastakljenog 
niskoemisionim staklom 4+15+4 mm (Ar). Način otvaranja u svemu prema semi stolarije. Prozor se zaštićuje toniranim impregniranim lakom na 
vodenoj bazi. Dihtovanje prozora obezbediti sa dve dihtung gume. Kriterijumi za ugrađeni prozor u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po 
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komadu. 

pos 3 dim 190/150+100 ком 1,00     

3. Nabavka, izrada i montaža jednokrilnog prozora izrađenog od troslojnog lameliranog (smrča) profila 68/80 sa radijalnom strukturom, zastakljenog 
niskoemisionim staklom 4+15+4 mm (Ar). Način otvaranja u svemu prema šemi stolarije. Prozor se zaštićuje toniranim impregniranim lakom na 
vodenoj bazi. Dihtovanje prozora obezbediti sa dve dihtung gume. Kriterijumi za ugrađeni prozor u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po 
komadu. 

 pos 6 dim 40/160 ком 1     

pos 7 dim 180/50 ком 2     

4. Nabavka, izrada i montaža krovnog "Velux" prozora sa središnjim vešanjem, izrađenog od drveta, sa ručnim upravljanjem, a u svemu prema semi 
stolarije i uputstvu proizvođača. 
Obračun po komadu. 
 

 pos 8 dim 70/130 ком 2     

5. Nabavka, izrada i montaža jednokrilnih punih 
spoljašnjih vrata sa fiksnim nadsvetlom izrađenih od 
troslojnog lameliranog (smrča) profila 68/80 sa 
radijalnom strukturom. Nadsvetlo zastakljeno 
niskoemisionim staklom 4+15+4 mm (Ar). Vrata se 
zaštićuju toniranim impregniranim lakom na 
vodenoj bazi. Vrata ankerisati u obodne zidove, 
predvideti dihtovanje spojeva sa zidom, štok u širini 
zida, kvalitetan kompletan okov, tri šarke po krilu, 
brava usadna sa cilindričnim uloškom, kvake i sav 
zaptivni i spojni materijal. Kriterijumi 
za ugrađena vrata u svemu prema tehničkom opisu. 
Obračun po komadu. pos 9 dim 115/200+35 

ком 1 

    

6. Nabavka, izrada i montaža dvokrilnih spoljašnjih delimično zastakljenih vrata izrađenih od troslojnog lameliranog (smrča) profila 68/80 sa 
radijalnom strukturom, zastakljenih niskoemisionim staklom 4+15+4 mm (Ar). Vrata se zaštićuju toniranim impregniranim lakom na vodenoj bazi. 
Vrata ankerisati u obodne zidove, predvideti dihtovanje spojeva sa zidom, štok u širini zida, kvalitetan kompletan okov, tri šarke po krilu, brava 
usadna sa cilindričnim uloškom, kvake i sav zaptivni i spojni materijal. Kriterijumi za ugrađena vrata u svemu prema tehničkom opisu. Obračun po 
komadu. 

pos 10 dim 190/245 ком 2     

pos 11 dim 190/245+70 ком 1     

pos 11a dim 190/245+70 ком 1     
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7. Nabavka, izrada i montaža trokrilnih spoljašnjih 
delimično zastakljenih vrata izrađenih od troslojnog 
lameliranog (smrča) profila 68/80 sa radijalnom 
strukturom, zastakljenih niskoemisionim staklom 
4+15+4 mm (Ar). Vrata se zaštićuju toniranim 
impregniranim lakom na vodenoj bazi. Vrata 
ankerisati u obodne zidove, predvideti dihtovanje 
spojeva sa zidom, štok u širini zida, kvalitetan 
kompletan okov, tri šarke po 
krilu, brava usadna sa cilindričnim uloškom, kvake i 
sav zaptivni i spojni materijal. Kriterijumi za 
ugrađena vrata u svemu prema tehničkom opisu. 
Obračun po komadu. 
pos 12 dim 190/220+100  комада 1 

ком 1 

    

8. Nabavka, izrada i montaža ulaznog portala 
(dvokrilna vrata, dva bočna fiksna dela i nadsvetlo) 
izrađenog od troslojnog lameliranog (smrča) profila 
68/80 sa radijalnom strukturom, 
zastakljenih niskoemisionim staklom 4+15+4 mm 
(Ar). Portal se zaštićuju toniranim impregniranim 
lakom na vodenoj bazi. Portal ankerisati u obodne 
zidove, predvideti dihtovanje spojeva sa zidom, štok 
u širini zida, kvalitetan kompletan okov za dvokrilna 
vrata, tri šarke po krilu, brava usadna sa cilindričnim 
uloško, kvake i sav zaptivni i spojni materijal. 
Kriterijumi za ugrađeni portal u svemu prema 
tehničkom opisu. Obračun po komadu. 
pos 13 dim 332/245+ 

ком 1 

    

9. Nabavka, izrada i montaža parapetne drvene daske 
od smrče, zaštićene toniranim impregniranim lakom 
na vodenoj bazi.Obračun po m` 

m` 60 
    

10. Nabavka materijala, opšivanje prozorskih banaka 
pocinkovanim limom d=0.55. Razvijena širina 33cm. 
Obračun po m` 

 
 

m` 

 
 

62 

    

                                                                                                                          UKUNO  II:   

                                        UKUPNO I (D E M O N T A Ţ A) + II (STOLARSKI RADOVI):   
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3.2. TEHNIČKI OPIS 

 
Na zahtev investitora, a na osnovu projektnog zadatka i poštujući konzervatorsko-restauratorske 
uslove i mere tehničke zaštite br.235/3-2008 od novembra 2008. godine, izrađen je Idejni projekat 
energetske sanacije Doma za stara i iznemogla lica (Dvorac) spratnosti P+1+Pk, u Ulici Železnička 46 
u Futogu. 
 
LOKACIJA:  
Lokacija objekta se nalazi na parceli br. 1950, K.O. Futog.  
 
FUNKCIJA:  
U cilju obezbeđivanja kvalitetnijih uslova za smeštaj starih i iznemoglih lica i povećanja energetske 
efikasnosti, idejnim projektom energetske sanacije obuhvaćena je zamena postojeće vidno dotrajale 
fasadne stolarije Doma za stara i iznemogla lica (Dvorac) spratnosti P+1+Pk. Objekat u potpunosti 
zadržava postojeću namenu, izgled i gabarit.  
Demontažu postojeće fasadne stolarije raditi pažljivo uz što manja oštećenja ivica. Projektom se 
predviđa i obrada oštećenih ivica ispunom 17gr stiroporom, postavljanje mrežice i premazivanje 
stirofiksom sa obradom ivica. Ukoliko je došlo do većeg oštećenja ivice zazidati, malterisati sa finim 
perdašenjem, gletovanjem i finalnim bojenjem, kako bi se dovelo u prvobitno stanje. Umesto postojeće, 
vidno oštećene i dotrajale fasadne stolarije, predviđena je ugradnja nove drvene (smrča) fasadne 
stolarije. Predviđena je i pažljiva demontaža postojećih vidno dotrajalih drvenih parapetnih daski i 
postavljanje novih, takođe drvenih (smrča). Postojeći oštećeni prozorski solbanci se zamenjuju novim 
od pocinkovanog lima. U skladu sa članom 7. Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja 
sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja 
radova na sanaciji, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred. 
 
Kriterijumi fasadne stolarije (smrča):  
Fasadna stolarija se izrađuje od troslojnog lameliranog (smrča) profila 68/80 sa radijalnom strukturom. 
Primenjeni profili moraju imati koeficijent toplotne provodljivosti ne veći od Uf=1,5 W/m2K. Dihtovanje 
prozora obezbediti sa dve dihtung gume. Primenjeni profili moraju imati garanciju na postojanost 
kvaliteta, izdatu od strane proizvodjača profila.  
Primenjeno staklo mora biti sa koeficijentom provodljivosti Ug=1,1 W/m²K, i to 4lowE – 15argon – 4flot.    
Primenjeni okovi moraju biti atestirani na minimum 5.000 otvaranja.  
Prozori moraju biti opremljeni samoregulišućim mehanizmima za ventilaciju. Mora se osigurati da  se 
prozori optički i funkcionalno mogu vratiti u prvobitno stanje. 
Prozor se zaštićuje toniranim impregniranim lakom na vodenoj bazi, otpornim na atmosferske  uticaje,  
a koji odredi stručna služba Zavoda za zaštitu spomenika kulture.   
 
Brušenje i priprema stolarije: 
Brušenje drveta pre nanošenja impregnanta treba izvršiti brusnim papirom granulacije 150-180. Kada 
se na drvo nanesu premazi koji u sebi imaju vode, oni mogu prouzrokovati podizanje vlakana. Najlakši 
način da se otkloni ovaj problem je da se između dve faze brušenja drvo navlaži mlakom vodom, osuši 
i obrusi. Brušenje se vrši papirom od aluminijum-cink-stearata i nije poželjno brusiti čeličnom vunom. 
Temeljni lak se brusi granulacijom 240-320, 24 h posle nanošenja, a u zagrejanim prostorijama i na 
temperaturama višim od 25°C i nakon 6-8 h. 
 
Nanošenje vodenog laka:   
Vodeni lak moguće je nanositi standardnom opremom (gravitacionim pištoljem), pištoljem sa 
nadpritiskom ili membranskom pumpom. Optimalni otvor dizne je 2 do 2,5 mm, pritisak je 3 do 4,5 bara. 
Kod nadpritiska dizna je od 1,3 do 1,8 mm, pritisak u posudi sa lakom je 2 do 3 bara. Kod većeg obima 
proizvodnje preporučuje se airless pumpa. Pritisak u airless pumpi je od 100 do 160 bara, a otvor dizne 
je 11 do 18. Poželjno je da pumpa poseduje predgrejače i temperatura laka ne bi trebalo da bude viša 
od 35°C.Vodeni lakovi za spoljašnju upotrebu se nanose u debelom filmu (do 300 μm) pa je potrebno 
da sve ivice budu zaobljene  (radijus R3 ili konus 3 mm) da bi se dobio ravnomeran nanos laka. Nije 
poželjno da se vodeni lak nanosi na temperaturama nižim od 15°C i kada je vlažnost vazduha veća od 
70%.U zimskim mesecima poželjno je da se lak pre nanošenja zagreje na temperaturu od 25 do 35°C i 
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da se razređuje mlakom vodom. Vodene lakove ne treba mućkati, već samo mešati jer se u tom slučaju 
pojavljuju mehuri na lakiranoj površini. Mehuri se mogu pojaviti i ako sveže lakirane elemente izložimo 
direktnoj sunčevoj svetlosti. Bobice, mehurići na filmu, bele fleke i drugo, mogu se javiti kada se koristi 
neadekvatna oprema. Poželjno je da korisnici testiraju lakove na maloj i neupadljivoj površini drveta pre 
aplikacije na celu površinu. 
 
Izvođač radova se obavezuje da obavesti stručni nadzor, kojeg imenuje Gerontološki centar, o početku 
izrade drvene stolarije, kako bi nadzor zajedno sa stručnom službom Zavoda za zaštitu spomenika 
kulture Grada Novog Sada došao u proizvodni pogon i izvršio uvid u kvalitet materijala i tehnološki 
postupak izrade stolarije. 
 
Sva dokumentacija kojom se dokazuje kvalitet fasadne stolarije mora biti dostavljena stručnom 
nadzoru pre ugradnje. 
 

3.3.  KVALITET  RADOVA 

 

Svi radovi moraju biti izvedeni na način koji su određeni u specifikaciji radova, odnosno 
tehničkom opisu, ugovoru, važećim propisima, normama i pravilima struke. 
 Minimalan garantni rok za kvalitet izvedenih radova je 2 godine i počinje da teče od dana 
primopredaje radova (nakon izvršenih popravki uočenih prilikom predaje radova), a za svu ugrađenu 
stolariju je minimum 5 (pet) godina i računa se od datuma primopredaje radova. 

U slučaju da ponuđač navede garantni rok kraći od navedenog, ponuda će se smatrati 
neprihvatljivom i biće odbijena. 

Ugovorenim radovima smatraju se i viškovi radova. 
Jedinične cene iz ponude važe i za viškove, odnosno manjkove radova, ako ne prelaze 10% 

od ugovorenih količina radova, u skladu sa relevantnim propisima. 
Cena određena u ukupnom iznosu obuhvata i vrednost nepredviđenih radova za koje je izvođač 

u vreme zaklјučenja ugovora znao ili je morao znati da se moraju izvesti. 
Sva prethodna ispitivanja materijala, opreme i svega ostalog što se koristi na radovima., 

organizuje i vrši Izvođač, a cenu istih ponuđač je dužan da ukalkuliše u ponuđene jedinične cene. 
Osim vrednosti rada, materijala i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, ugovorena cena 

obuhvata i troškove organizacije gradilišta, osiguranja i sve ostale zavisne troškove Izvođača. 
 

      3.4.     ROK IZVRŠENJA 

 
Rok izvršenja radova ne može biti duži od 60 (šezdeset) dana od dana uvođenja u posao. 
U slučaju da ponuđač navede rok izvršenja radova koji je duži od 60 dana, ponuda će se 

smatrati neprihvatljivom i biće odbijena. 
 

3.5. МESTO IZVOĐENJA RADOVA 

 
Mesto izvоđenja radova je Dom u Futogu, ul. Železnička br.46.
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

5. УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 

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

УСЛОВА 

 

    5.1  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Ред. 
бр. 

ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН 

1. 
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(члан 75. став 1. тачка 1); 

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 (члан 75. став 1. тачка 2); 

3. (члан 75. став 1. тачка 3) брисана 

4. 
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Реп. Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
(члан 75. став 1. тачка 4); 

5 
да има важећу дозволу за радног осопособљавања, професионалне рехабилитације 
и запошљавање инвалидних лица (члан 75. став 1. тачка 5);  

6. 

да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштите животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2 ЗЈН). 

Ред.
број 

ДОДАТНИ  УСЛОВИ 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН 

7. 

да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 
1. да има најмање 2 радно ангажована инжењерa архитектонске или грађевинске 
струке од којих најмање један  поседује једну од важећих лиценци број: 400,  401, 
410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 700 или 800, за одговорног извођача 
грађевинских радова. 
2. да има радно ангажована лица: 

 машинске струке –  најмање један (1) радник , са минимум средњом стручном 
спремом или IV степеном стручне спреме 

 столарске струке – најмање четири (4) радника, са минимум II степеном или 
ПК стручне спреме (стечене школовањем или према радном месту) 

 молерско-фарбарске струке – најмање четири (4) радника, са минимум II 
степеном или ПК стручне спреме (стечене школовањем или према радном 
месту). 

8.  да поседује сертификат о примени система менаџмента квалитетом ISO 9001 

 
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 

 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 
понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 став 1 тачке 1) до 5)  
Закона о јавним набавкама. 

Наручилац ће на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно 
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко подизвођача и омогући ће добављачу 
да приговори ако потраживање није доспело. 
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Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 

достави ОП образац лица овлашћеног за заступање. 
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 
ЗЈН 

 
Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 5) и члана 75.став 2. ЗЈ, док додатне услове испуњавају заједно.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити ОП образац лица овлашћеног за 

заступање. 
Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

    5.2  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН 

 
1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником 
за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа 
надлежног за њихово издавање: 
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Редни 
број 

Д О К А З И 

О ИСПУЊЕНОСТИ  ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
Извод из  регистра надлежног Привредног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
Извод из одговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

Орган надлежан 
за издавање: 

Агенција за привредне регистре (за правна лица и 
предузетнике) 
Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није 
надлежан други орган) 

2. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а 
Напомена: не може бити старија од два месеца пре отварања понуда 
                   уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду                         
                   достави за сваког законског заступника 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 

за правно лице: 
1) Извод из казнене евиденције, односно Уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала;  
за законског заступника:  
3) Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала.  

 Захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника.  

      Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих. 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
И  
ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а којом се потврђује да није осуђиван 
за:неко од кривичних дела као члан орган. криминалне групе, 
за кривична дела против привреде,-кривична дела против 
животне средине-кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 
     Захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника. 

Орган надлежан 
за издавање: 

- ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
Извод из казнене евиденције основног, првостепеног суда на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица 
Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду 
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
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МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 
-     ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
МУП-а. 

3. (члан 75. став 1. тачка 3 брисана) 

4. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАН И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ 
ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
Напомена: Не може бити старија од два месеца пред отварања понуда. 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ, 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ, 
ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Уверење Пореске управе - Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и 
Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 

Орган надлежан: 

Република Србија - Министарство финансија и привреде - 
Пореска управа Регионални центар - ___________ 
Филијала/експозитура - ___________ према месту седишта 
пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, односно прописаној 
надлежности за утврђивање и наплату 
одређене врсте јавног прихода. 
Град, односно општина - градска, односно општинска 
пореска управа према месту седишта пореског обвезника 
правног лица, односно према пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за 
утврђивање и наплату 
одређене врсте јавног прихода. 
Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у 
својој потврди наведе да се докази за одређене изворне 
локалне јавне приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 
локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 
органа/организација/установа. 

5. ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Важећа дозвола за рад, издата од стране надлежног органа – Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике или  
Извод са списка предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом  са важећом дозволом за рад који објављује исто 
Министарство на свом сајту 
http://www.minrzs.gov.rs/cir/dokumenti/zaposljavanje/osobe-sa-invaliditetom 

6. Потписан и оверен Образац изјаве у делу 7. Конкурсне документације: ОБРАСЦИ, 
Образац бр.4. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 

Редни 
број 

Д О К А З И 

О ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

7. 

 за радно ангажоване инжењере  
1.  фотокопија  М образаца  у којима је јасно наведен податак да је радно 
ангажовано лице тражене струке или фотокопија радне књижице 
2. фотокопије важећих лиценци и фотокопије потврда инжењерске коморе да је 
лиценца важећа 

http://www.minrzs.gov.rs/cir/dokumenti/zaposljavanje/osobe-sa-invaliditetom
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У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике 
Србије бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одређује да се испуњеност обавезних  
услова, осим услова из члана 75. става 1 тачка 5) ЗЈН доказује достављањем ИЗЈАВЕ 
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке.  

Понуђач за предметну јавну набавку доставља Изјаву у смислу члана 77. став 4. ЗЈН 
и не доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.  став 1 тачке 1) до 4).   

Понуђач доставља доказе о испуњености обавезног услова из члана 75. став 1 
тачка 5) и доказе о испуњености додатних услова (члан 76. ЗЈН) који су наведени у табели 
5.2. конкурсне документације. 

У складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, Наручилац ће пре доношења одлуке о додели 
уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, а који је доставио Изјаву 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, затражити да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености обавезних услова. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави доказе о испуњености обавезних услова, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

У складу са чланом 77. став 7. ЗЈН Понуђач је дужан да без одлагања писмено 
обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, 
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.  
 

      2)     текст изјаве  о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона: 
 

Понуђач је у обавези да, на Обрасцу бр.4, уз понуду, достави потписану и оверену 
Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. У супротном 
понуда ће се одбити као неприхваатљива. 

Текст изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона налази се у делу 7 
Конкурсне документације: ОБРАСЦИ, Образац бр.4.    
      3)       текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 
4. Закона:  
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 

Текст изјаве о испуњености обавезних услова из члана 77. став 4. Закона налази се у 
делу 7 Конкурсне документације: ОБРАСЦИ, Образац бр.5. и Образац бр.6. 
 

      4)    навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин 
прописан чланом 77. став 5. Закона: / 
      5)  обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: 

 
На основу члана 78. став 5 и члан 79. став 5. Закона лице уписано у регистар 

понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова 
(члан 75. став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, 
понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је 
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који 
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:извод из регистра 
надлежног органа: извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 

за радно ангажоване раднике 
1. фотокопија  М образаца у којима је јасно наведен податак да је радно 
ангажовано лице тражене струке или фотокопија радне књижице 

8. Фотокопија сертификата о примени ИСО 9001 система квалитета 

http://www.apr.gov.rs/
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6.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

У предметном поступку у питању је резервисана јавна набавка за установе, 
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну 
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 
 

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

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском 
језику и поступак отварања понуда се води на српском језику.   
  
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке податке у обрасце 
који су саставни део Конкурсне документације. 

Понуда мора бити јасна, прецизна и недвосмислена. 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Позиву за подношење 

понуде, Конкурсној документацији односно у Упутству понуђачима како да сачине понуду, 
евентуално накандно објављеним изменама и допунама Конкурсне документације и 
додатним појашњењима. 
 Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се 
утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, 
односно установила квалификованост понуђача. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и 
изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 

 

Сви обрасци морају бити читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране 
овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).  

Ако понуђач самостално подноси понуду овлашћено лице понуђача потписује и 
оверава печатом све обрасце. 

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем овлашђено лице понуђача 
потписује и оверава печатом све обрасце. 

Ако понуду подноси група понуђача – заједничка понуда овлашћено лице 
понуђача који је у споразуму групе понуђача означен као носилац посла, потписује и оверава 
печатом све обрасце. 

Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, 
потписују и оверавају сви чланови групе. 

 

Уз понуду понуђач мора обавезно доставити ОП образац лица овлашћеног за 
заступање.  

Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за 
заступање доставити за сваког члана групе понуђача.  

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 
достави ОП образац лица овлашћеног за заступање. 

Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Потребна документа сложити према редоследу из табеле Обавезна садржина 
понуде: 
 

Обавезна садржина понуде: 

1. 
Докази о испуњености обавезног услова члан 75 став 1. тачка 5) и 
додатних услова (члан 76. ЗЈН)  

Докази који су неопходни да се докаже испуњеност обавезног услова члан 75. 
став 1. тачка 5) и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, а који су 
прецизно наведени у делу 5. Конкурсне документације, табела 5.2. (сложити 
према редоследу из табеле 5.2) 

2. ОП образац лица овлашћеног за заступање 
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3. ОБРАСЦИ: 

Образац 1. Понуда 

Образац  1.1. Подаци о подизвођачу 

Образац  1.2. Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача 

Образац 2. Споразум чланова групе понуђача 

Образац 3. Изјава о независној понуди 

Образац 4. Изјава по основу члана 75. став 2. ЗЈН 

Образац 5. Изјава о испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН 

Образац 6. Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. ЗЈН 

Образац 7. Модел уговора 

Образац 8. Трошкови припреме понуде 

Образац 9. Менично овлашћење за повраћај аванса 

Образац 10. 
Потврда о пријему понуде - само понуђачима који понуду 
доставе директно на адресу Наручиоца 

4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за 
добро извршење посла – доставља се уз понуду 

Средствo обезбеђења авансног плаћања са неопходним прилозима (само 
понуђач коме буде додељен уговор - приликом закључења уговора) 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

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

Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији, 
затворене на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу 
утврдитида се први пут отвара. 

Понуде се достављају лично преко писарнице (радно време писарнице је од 
понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) или поштом на адресу:  

Геронтолошки центар „Нови Сад“, 21000 Нови Сад, ул. Фрушкогорска бр.32. са 
назнаком: „Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ФУТОГУ – ЗАМЕНА ПРОЗОРА, ЈН ОП 07/2015 -  НЕ 
ОТВАРАТИ“ 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 
примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. 

На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе 
за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
датума и часа назначеног у Позиву за подношење понуда. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до 
назначеног датума и часа.  

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу 
по окончању поступка отварања.  

 

3.    ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

 Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Геронтолошког центра „Нови 
Сад“, у Новом Саду, Фрушкогорска бр.32, Дом на Лиману, последњег дана рока за 
подношење понуда  назначеног у Позиву за подношење понуда и евентуалним 
обавештењима о продужењу рока за подношење понуда, обављеним на Порталу јавних 
набавки, www.portal.ujn.gov.rs  и интернет страници Наручиоца www.gerontns.co.rs. 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање 
писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.gerontns.co.rs/
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Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за 
учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности. 
 

4.    ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА 
 

Ова набавка није обликована по партијама. 
 

5.   ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама НИЈЕ дозвољено.   
 

6.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

  Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
  У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду 
са подизвођачем. 
  Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног 
става ове подтачке ( члан 87. став 4.). 
 

7.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

8.    ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао своје обавезе којие 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. 
(Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

9.    ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе:  
- да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,  
- назив подизвођача, односно основне податке о подизвођачу,  
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може  бити 
већи од 50% као и  
- део предмета набавке који ће извршити преко 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 обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и члана 76., а доказ 
о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.  

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

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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. 
 

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове 
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сходно члану 76. Зкона, испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона 
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

2. опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују 

и оверавају сви чланови групе. 
Уколико понуду подноси група понуђача, ОП образац лица овлашћеног за заступање 

доставити за сваког члана групе понуђача. 
 

11.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача 
Услови плаћања: 

-  60% од уговорене цене авансно, на основу авансног рачуна, у року од 3 дана од дана 
приспећа буџетских средстава; 
-  40% по окончаној ситуацији, на основу оверених листова грађевинске књиге изведених 
позиција радова и јединичних цена из понуде, потписаним и овереним од стране стручног 
надзора, у року од 15 дана од дана пријема завршног рачуна 

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправне фактуре. 
Понуђач је дужан да приликом достављања фактуре на фактури упише број и датум 

закљученог уговора о предметној јавној набавци. 
Обавезе Наручиоца  из овог уговора које доспевају у  наредној буџетској години биће 

реализоване највише до износа  финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена 
за наредну буџетску годину. 
Гаранција:  
Гарантни рок за изведене радове је минимум 2 (две) године, а за сву уграђену столарију је 
минимум 5 (пет) година и рачуна се од датума примопредаје радова.  
Рок важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

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

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

Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену, као и укупну цену (са и без 

ПДВ-а), односно на начин назначен у Обрасцу понуде и  
Обрасцу Опис радова и структура цене.  

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

У току оцењивања понуде, Комисија ће вршити и контролу рачунарских операција 
понуђача, а као меродавну, узимати јединичну цену. 

Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална 
измена и преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача, 
тако да не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/2015 и 
68/2015), односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

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

14.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
          

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. 

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за 
јавну набавку радова на спровођењу пројекта енергетске санације у Футогу – замена 
прозора, ЈН ОП 07/2015 “ може се упутити наручиоцу: 

•  писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 
   наручиоца (Геронтолошки центар „Нови Сад, Фрушкогорска бр.32, Нови Сад) или 
•  путем електронске поште, на адресу: grozdana.pesut@gerontns.co.rs или 
•  путем факса, на број 021/6350-782 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде.  

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
изршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је 
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отврања понуда.  

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. 
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 je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 
 

16.  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. овог закона;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.   

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

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју 
понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени 
или повлачењу понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи  који део понуде мења односно 
који документ накнадно доставља. 

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде се подноси на адресу 
Наручиоца (Геронтолошки центар „Нови Сад, Фрушкогорска бр.32 Нови Сад) путем поште 
или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком „ИЗМЕНА ПОНУДЕ или ДОПУНА 
ПОНУДЕ или ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку  радова на спровођењу пројекта 
енергетске санације у Футогу – замена прозора, ЈН ОП 07/2015“. У супротном понуда се 
неотворена враћа  понуђачу. 

Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека рока за 
подношење понуде и истека рока важења понуде. Повлачење у том периоду има за 
последицу наплату средства обезбеђења понуде. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. 
 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛА 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ   
 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, предност 
ће имати понуђач који је понудио краћи рок извршења, а уколико постоје две или више 
понуда са истим роком извршења, предност ће имати понуђач који понуди дужи гарантни рок 
на изведене радове и уграђену столарију, трећи резервни критеријум је избор жребом. 
 

20. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

20.1. Меница за ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 
Изабрани понуђач се обавезује да У ТРЕНУТКУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА Наручиоцу 

достави меницу за повраћај авансног плаћања, по виђењу авалирану од стране пословне 
банке која је прихватљива за Наручиоца као и менично овлашћење, депо картон оверен код 
пословне банке и копију захтева/потврде за регистрацију менице, као средство финансијског 
обезбеђења авансног плаћања. 

Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са 
ПДВ-ом, са роком важности који је 10 дана дужи од дана правдања аванса. 

Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство 
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 
 Предата меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди наручилац, мањи износ од оног који је одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 
 

20.2.  БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА.  
 - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро 
извршење посла, обавезујућег карактера: 

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, у висини од 10% од укупно 
уговорене цене без ПДВ-а, обавезујућег карактера за банку. 
 Писмо не сме бити ограничено роком трајања  (датумом) и не сме имати наведен рок 
трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која 
се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, 
као гаранта. 
 

 - Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла 
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Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од десет дана од дана 
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу oригинал 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, 
без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив, без приговора. 
 

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

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може 
сходно члану 148. и 149.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015), поднети Наручиоцу и исти доставити Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавки. 

Подносилац  захтева  за  заштиту права  је дужан  да  број рачуна Буџета  Републике 
Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси 
пре, односно после отварања понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 
120.000.000,00 динара. 

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.. 

 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; 
 (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
 банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
 таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона. 
 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 
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7.    О Б Р А С Ц  И 

  

Образац 1.   П О Н У Д А   

 

П О Н У Д А    БРОЈ__________ од ____________ године   
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА СПРОВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ФУТОГУ  –  ЗАМЕНА ПРОЗОРА, ЈН ОП 07/2015 
 

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова на спровођењу 
пројекта енергетске санације у Футогу – замена прозора,ЈН ОП 07/2015,  објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.gerontns.co.rѕ дана 28.08.2015.  
 

 
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 
 

ПРАВНИ ОБЛИК 
 
 

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 
 
 

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС 
 
 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 
 
 

ПИБ 
 
 

МАТИЧНИ  БРОЈ 
 
 

НАЗИВ И ШИФРА  ДЕЛАТНОСТИ 
 
 

БРОЈ РАЧУНА 
 
 

НАЗИВ БАНКЕ 
 
 

Интернет страница на којој су докази 
из члана 77.ЗЈН јавно доступни 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а 
 

да не 

 
2. НАЧИН  ПОДНОШЕЊА  ПОНУДЕ  (заокружити један од три понуђена начина) 

                                    

 САМОСТАЛНО 

 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Назив и седиште 
подизвођача 

 

http://www.gerontns.co.rѕ/
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Проценат укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 

  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 
члана групе 

 

Назив и седиште 
члана групе 

 

Назив и седиште 
члана групе 

 

 
3. РОК  ВАЖЕЊА  ПОНУДЕ изражен у броју дана од дана отварања понуда 

(не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда) 

            РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
 

 
4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА  И  ОСТАЛИ  ПОДАЦИ  БИТНИ  ЗА  ЗАКЉУЧЕЊЕ   УГОВОРА 

 

       ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 

 

НАБАВКУ РАДОВА НА СПРОВОЂЕЊУ 
ПРОЈЕКТА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ФУТОГУ  – 
ЗАМЕНА ПРОЗОРА 

 
Укупна вредност без ПДВ-а 

 

 
Вредност ПДВ-а 

 

Укупна вредност са ПДВ-ом 
 
 

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: (не може бити 
дужи од 60 дана од дана увођења у посао) 

 

ГАРАНТНИ РОК: (за изведене радове  
минимум 2, а за сву уграђену столарију 
минимум 5  година) 

за изведене радове: 
за уграђену столарију: 

 
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује  да 
су тачни подаци који су  наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, 
потписује и оверава печатом члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе понуђача означен 
као носилац посла.    

Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни 
део Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о 
подизвођачу. 

 Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део 
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о 
понуђачу из групе понуђача.               

           
              Место и датум                                                                 ПОНУЂАЧ: 
 

         ________________________                                          _______________________ 
                                                                         М.П.             Име и презиме – читко написано 

                                 
                                                                                               ______________________ 

                                                                                            Својеручни потпис овлашћеног лица 
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Образац 1.1.  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова на спровођењу 

пројекта енергетске санације у Футогу – замена прозора, ЈН ОП 07/2015,  објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.gerontns.co.rs  дана 
28.08.2015. године, изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем: 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 

ПРАВНИ ОБЛИК 
 
 

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 
 
 

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС 
 
 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 
 

 

ПИБ 
 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 
 

БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ 
 
 

Да ли је обвезник ПДВ- и уколико 
јесте, обавезно навести број ПЕПДВ 

 
 

% укупне вредности набавке која је 
поверена подизвођачу 

 
 

 
 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач 
 
 

 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава и подноси само ако се понуда подноси са подизвођачем и 
тада образац попуњава, потписује и печатом оверава понуђач, односно његово овлашћено лице. 
Ако понуђач наступа без подизвођача овај образац не попуњава и не доставља уз понуду. 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за 
сваког подизвођача и доставити уз понуду.  

 

 
              Место и датум                                                                 ПОНУЂАЧ: 
 

         ________________________                                          _______________________ 
                                                                         М.П.             Име и презиме – читко написано 

                                 
                                                                                               ______________________ 

                                                                                            Својеручни потпис овлашћеног лица 
 
 

http://www.gerontns.co.rs/
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Образац 1.2. ПОДАЦИ О  ПОНУЂАЧУ  КОЈИ  ЈЕ  ЧЛАН  ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 

 

На основу Позива за подношење понуде за јавну радова на спровођењу пројекта 
енергетске санације у Футогу – замена прозора, ЈН ОП 07/2015,  објављеног на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.gerontns.co.rs  дана 28.08.2015. 
године изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача, односно подносимо 
заједничку понуду: 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 
 

ПРАВНИ ОБЛИК 
 
 

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 
 
 

ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС 
 
 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 
 
 

ПИБ 
 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 
 

БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ 
 
 

Да ли је обвезник ПДВ- и уколико 
јесте, обавезно навести број ПЕПДВ 

 

Имена и одговарајуће 
квалификације лаца које ће бити 
одговорна за извршење уговора о 
јавној набавци 

 

Подаци о обавези за извршење 
уговора 
 

 

Уписан у регистру понуђача АПР-а да не 

 

 НАПОМЕНА: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У 
том случају образац копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.  

     Образац попуњава и потписује понуђач – носилац посла, односно његово овлашћено лице.  
    (лице са ОП обрасца). 

           
Место и датум                                                                   ПОНУЂАЧ: 

 
         ________________________                                         _______________________ 
                                                                         М.П.            Име и презиме – читко написано 

 
                                                                                             ______________________ 
                                                                                  Својеручни потпис овлашћеног лица 

 

http://www.gerontns.co.rs/
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Образац 2.  СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова на спровођењу 
пројекта енергетске санације у Футогу – замена прозора, ЈН ОП 07/2015,  објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.gerontns.co.rs дана 28.08.2015. 
године, овим споразумом следећи чланови групе понуђача: 

 

Редни 
број 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ или 
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА 
ОВЛАШЋЕНО 

ЛИЦЕ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

  

се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова на 
спровођењу пројекта енергетске санације у Футогу – замена прозора, ЈН ОП 07/2015, 
чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу и обавезују се да ће: 
 

 Члан  групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели бити члан групе 
који ће бити НОСИЛАЦ ПОСЛА, односно који ће ПОДНЕТИ ПОНУДУ и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем  и  

 Одређују опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, и 
то члан групе понуђача под редним бројем: 

 

1. да извршава ____________________________________________________________ 
                            
       _________________________________________________________________________ 

 
2.  да извршава: ___________________________________________________________ 

                                                     
        _________________________________________________________________________ 

 
3.  да извршава:___________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                        
        _________________________________________________________________________ 
 
 
За члана заједничке понуде под редним бр. 1. у горњој табели   
                                                                                                         _________________________                                       
                                                                                                                  (Овлашћено лице)  
За члана заједничке понуде под редним бр. 2. у горњој табели   
                                                                                                         _________________________ 
                                                                                                                 (Овлашћено лице)  
За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој табели  
                                                                                                        _________________________  
                                                                                                                 (Овлашћена особа) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац попуњава понуђач, члан групе – носилац посла, односно његово овлашћено 
лице (лице са ОП обрасца). 
 
 
 

http://www.gerontns.co.rs/
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Образац 3.  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   *подаци из АПР-а 

НАЗИВ/  скраћено 

пословно име 

 

ПРАВНА ФОРМА  

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО УЛИЦА И БРОЈ 

 
 

  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова 
(«Службени гласник РС», бр. 29/2013), као овлашћено лице  понуђача, дајем следећу: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну 
набавку радова на спровођењу пројекта енергетске санације у Футогу – замена прозора, ЈН 
ОП 07/2015 Наручиоца – Геронтолошки центар „Нови Сад“, Фрушкогорска бр.32, Нови Сад 
по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца дана 28.08.2015. године, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној набавци 
бити ништаван.            
 
 
 
                Место и датум                                                   Давалац изјаве – овлашћено лице 
 
         ________________________                                          _______________________ 
                                                                                             Име и презиме – читко написано 
                                                           М.П. 
                                                                                                   ______________________ 
                                                                                          Својеручни потпис овлашћеног лица 
 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у 
довољном броју примерака. 
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Образац 4.  ИЗЈАВА ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   *подаци из АПР-а 

НАЗИВ/  скраћено 

пословно име 

 

ПРАВНА ФОРМА  

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО УЛИЦА И БРОЈ 

 
 

  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице  понуђача, дајем следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

 
да сам при састављању Понуде број: _______________ за јавну радова на спровођењу 
пројекта енергетске санације у Футогу – замена прозора, ЈН ОП 07/2015 поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и немам забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 

 
 
          Место и датум                                                           Давалац изјаве – овлашћено лице 
 
   ________________________                                                  _______________________ 
                                                                                               Име и презиме – читко написано 
                                                                М.П. 
                                                                                                    ______________________ 
                                                                                           Својеручни потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у 

довољном броју примерака. 
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Образац 5.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   *подаци из АПР-а 

НАЗИВ/  скраћено 

пословно име 

 

ПРАВНА ФОРМА  

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО УЛИЦА И БРОЈ 

 
 

  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
овлашћено лице  понуђача, дајем следећу: 
 

И З Ј А В У 
  

Понуђач испуњава све услове из члана 75. и члана 76. Закона, односно услове 
утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на спровођењу пројекта 
енергетске санације у Футогу – замена прозора, ЈН ОП 07/2015  и то:  
1)  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;  
3) /;  
4) 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; 
5) да има важећу дозволу за радног осопособљавања, професионалне рехабилитације и 
запошљавање инвалидних лица (Доказ прецизно наведен у делу 5. у табели 5.2.тачка 5) ;  
6) да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. (члан 75. став 2 ЗЈН); 
7) да располаже довољним кадровским капацитетом (Доказ прецизно наведен у делу 5. у 
табели 5.2.тачка 7)) и 
8) да поседује сертификат о примени система менаџмента квалитетом ISO 9001 (Доказ 
прецизно наведен у делу 5. у табели 5.2.тачка 8)). 

Одговорно изјављујем да су сви подаци садржани у понуди истинити и свестан сам да 
давање нетачних или непотпуних података може довести од искључења из овог поступка. 
 
 
                Место и датум                                                              ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ:             
 
        ____________________                                                  ____________________ 
                                                                   М.П.               Име и презиме – читко написано 
                                                                                  
 
                                                                                                _____________________ 
                                                                                      Својеручни потпис овлашћеног лица 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац изјаве 
умножити у довољном броју примерака. 
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Образац 6.  ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености услова из члана  75. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   *подаци из АПР-а 

НАЗИВ/  скраћено 

пословно име 

 

ПРАВНА ФОРМА  

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО УЛИЦА И БРОЈ 

 
 

  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
овлашћено лице  подизвођача, дајем следећу: 
 

И З Ј А В У 
  

Подизвођач испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове утврђене 
Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на спровођењу пројекта енергетске 
санације у Футогу – замена прозора, ЈН ОП 07/2015  и то:  
1)  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;  
3) /;  
4) 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 и 
5) да има важећу дозволу за радног осопособљавања, професионалне рехабилитације и 
запошљавање инвалидних лица (Доказ прецизно наведен у делу 5. у табели 5.2.тачка 5). 
 

 
Одговорно изјављујем да су сви подаци садржани у понуди истинити и свестан сам да 

давање нетачних или непотпуних података може довести од искључења из овог поступка. 
 
 
                Место и датум                                                              ПОДИЗВОЂАЧ:             
 
        ____________________                                                  ____________________ 
                                                                   М.П.               Име и презиме – читко написано 
                                                                                  
 
                                                                                                _____________________ 
                                                                                      Својеручни потпис овлашћеног лица 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико има више подизвођача 
Образац изјаве умножити у довољном броју примерака. 
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Образац 7.    МОДЕЛ  УГОВОРА 

 
МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином модела уговора). Уколико понуду подноси група понуђача, уговор потписује члан групе понуђача који 
је у Споразуму чланова групе понуђача означен као члан групе који ће потписати уговор. 

 

У Г О В О Р 
о јавној набавци радова на спровођењу пројекта енергетске 

санације у Футогу – замена прозора 
 ЈН ОП 07/2015 

 
Закључен на основу спроведеног отвореног посупка јавне набавке, у Новом Саду, између: 

 

1. Геронтолошког центра „Нови Сад“ из Новог Сада, Фрушкогорска бр.32 (у даљем 
тескту: Купац, Наручилац), кога заступа директор др Драган Милошевић, и 
 
2. _________________________ из __________________, ул. ____________________ 
бр.___ ( у даљем тескту: Извођач), кога заступа 
_______________________________________.                                   
 

Подаци о наручиоцу Подаци о извођачу 

МАТИЧНИ БРОЈ 08066191 МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ 102187298 ПИБ  

БРОЈ РАЧУНА 840-127667-83 БРОЈ РАЧУНА  

ТЕЛЕФОН  021/450-266 ТЕЛЕФОН  

ЕЛ. ПОШТА grozdana.pesut@gerontns.co.rs ЕЛ. ПОШТА  

*(ако је заједничка понуда подаци о члану групе понуђача који је носилац посла) 
 

Основ уговора 

Број Конкурсне документације  7/7 

Редни број ЈН ЈН ОП 07/2015 

Датум објављивања Позива за подношење позива на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

28.08.2015. године 

Број и датум одлуке о додели уговора: * 

Понуда изабраног понуђача деловодни  број Наручиоца: * 

*поља у табели Основ уговора попуњава Наручилац пре закључења уговора 

 
Предмет Уговора 

 
Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова на спровођењу пројекта  енергетске санације 
Дома  за пензионере и стара лица (Дворац) Геронтолошког центра „Нови Сад“, спратности 
П+1+Пк, у ул. Железничка бр.46  у Футогу, а у складу са конкурсном документацијом и 
понудом Извођача бр. _______________*од ______________.* *попуњава понуђч 

Образац Понуде и Образац опис радова са структуром цене чини саставни део 
Уговора.   
 

Члан 2. 
 Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 
неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију 
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уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима, стандардима и 
правилима струке. 
 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 

Члан ____. 
*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 извршење набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам 
извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2 овог члана. *(уписати 

податке ако се понуда даје са подизвођачем) 
 

Вредност радова - цена 
 

Члан 3. 
Уговорне стране утврђују да укупна цена свих радова који су предмет Уговора износи:      

______________  динара 
(Словима:___________________________________________________________) без ПДВ-а, 
обрачуната вредност ПДВ-а по стопи од ______%, што чини укупан износ од 
____________________  динара 
(Словима:___________________________________________________________) са ПДВ-ом.  

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

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које 
је Извођач у време закњучења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 

Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на 
радовима, организује и врши Извођач, а цену истих Извођач је дужан да укалкулише у 
понуђене јединичне цене. 

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

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 
начин:  
-  60% што износи __________________ динара са ПДВ-ом од уговорене цене авансно, на 
основу авансног рачуна, у року од 3 дана од дана приспећа буџетских средстава и 
-  40% по окончаној ситуацији, на основу оверених листова грађевинске књиге изведених 
позиција радова и јединичних цена из понуде, потписаним и овереним од стране стручног 
надзора, у року од 15 дана од дана пријема завршног рачуна, а на рачун Извођача бр. 
________________________ код _________________________банке. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу неопходну 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до 
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  
што Извођач признаје без права приговора.   

Обавезе Наручиоца  из овог уговора које доспевају у  наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа  финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена 
за наредну буџетску годину. 

Рок за завршетак радова 
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Члан 5. 

 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______* календарских 
дана, рачунајући од дана увођења у посао.  *биће преузето из Обрасца понуде 

Ако Извођач не започне радове одмах по увођењу у посао, Наручилац ће му оставити 
накнадни примерени рок за отпочињање радова. 

Ако извођач ни у року из става 2. овог члана не започне извођење радова, Наручилац 
може раскинути уговор, реализовати средство финансијског обезбеђења и захтевати од 
Извођача накнаду штете. 

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и 
технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног 
извођача радова констатује уписом у грађевински дневник. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 6. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

 у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
 у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач и 

 у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова према 
важећим прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у граћевински дневник. 

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писменој форми подноси 
Наручиоцу у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре 
истека рока за завршетак радова.  
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса 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. 
           

Уговорна казна 
 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 
уговорну казну у висини 0,5 ‰  (промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности 
уговорних радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по окончаној 
ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете.  

Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
 

Обавезе Извођача 
 

Члан 8. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно у складу 

са понудом и квалитетно, према техничкој спецификацији радова, важећим законским и 
подзаконским прописима, техничким прописима и стандардима који важе за предметну врсту 
радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом доброг привредника. 

Извођач радова је такође дужан да: 
 пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача 

радова;    
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 уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим 
прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног 
руководиоца радова, а предвиђене законом и другим прописима Републике Србије; 

 омогући вршење стручног надзора; 
 набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој 

документацији, техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да, о свом 
трошку, обави сва потребна испитивања материјала и опреме; 

 обезбеди и достави атесте за уграђене материјале и опрему који се захтевају по 
важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у складу са пројектном 
документацијом или техничким спецификацијама позиција радова; 

 обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку материјала и 
опреме за извођење уговорених радова; 

 уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова и без посебне накнаде 
за то, уколико не испуњава предвиђену динамику; 

 се строго придржава прописа и мера заштите на раду и противпожарне заштите,  те 
да сходно томе обезбеди и преузме потребне мере личне и опште заштите и 
сигурности својих радника, корисника, запослених и других лица у установи у током 
извођења радова; 

 изврши обезбеђење места извођења радова, тако што ће предузети све потребне мере 
за безбедност  објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне 
средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 
предаје радова Наручиоцу; 

 се придржава кућног и радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и 
боравка ангажованих лица на месту извођења радова. 

 радове изврши у уговореном року; 
 о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са 

извођењем уговорених радова; 

 у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни 
материјал; 

 на погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал 
од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје 
изведених радова; 

 поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или 
уграђеног материјала и опреме, или убрза извођење радова када је запао у доцњу у 
погледу уговорених рокова; 

 наручиоцу поднесе захтев за примопредају изведених радова, оверен од стране 
стручног надзора са предлогом окончане ситуације; 

 комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну; 

 отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у 
року који одреди Комисија; 

 након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и 
механизацију и 

 врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију 
предметне јавне набавке. 

 
Члан 9. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи да Извођач о свом трошку поново изведе те радове у складу 
са техничком документацијом  и уговорним одредбама. 

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 
другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
 

Обавезе Наручиоца 
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Члан 10. 

Наручилац се обавезује да: 

 ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором; 

 преда Извођачу радова предметну локацију за несметано извођење радова; 
 по пријему обавештења о завршетку радова изврши примопредају радова 
 да изврши плаћање како је одређено чланом 4. Уговора. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о 
планирању и изградњи. 
 

Средство финансијског обезбеђења 
 

Члан 11. 
Извођач је дужан да у року од десет дана од дана потписивања уговора, као средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла, преда Наручиоцу oригинал банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, 
која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив, без приговора. 

 
Средство финансијског обезбеђења авансног плаћања 

 
Члан 12. 

Извођач, приликом потписивања уговора, предаје Наручиоцу у депозит безусловну, 
неопозиву, наплативу по првом позиву,  регистровану бланко соло меницу серије 
_______________ са меничним овлашћењем на износ од ____________________ што је 
вредност авансног плаћања са обрачунатим  ПДВ-ом, са роком важности који је десет  дана 
дужи од дана правдања аванса, која представља средство финансијског обезбеђења 
авансног плаћања. 

Уз меницу и менично овлашћење доставља се и  депо картон оверен код пословне 
банке и копија захтева/потврде за регистрацију менице. 

 
Гарантни рок 

 
Члан 13. 

 Гарантни рок за изведене радове је ________* године, а за сву уграђену столарију је 
________* година и рачуна се од датума примопредаје радова (након извршених поправки 
уочених приликом предаје радова).    *биће преузето из Обрасца понуде  

 
Вишкови и мањкови радова 

 
Члан 14. 

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене 
количине радова, а вишкови радова су количине изведених радова које прелазе 
уговорене количине радова.  

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова, третирају се 
као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде Извођача 
радова. 

Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач радова је дужан 
да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца 
и по добијању писaне сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова 
до 10% од уговорене количине радова у уговореном року завршетка радова. 
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Јединична цена важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% 
од уговорених количина радова. 
 

Накнадни  радови 
 

Члан 15. 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење Уговора, 

те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити у складу са 
процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.  

Обављени-изведени накнадни радови, без сагласности Наручиоца и писмено 
закљученог уговора правно су неважећи и Наручилац исте неће финансирати. 
 

Примопредаја изведених радова 
 

Члан 16. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка 
радова. 
 Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) 
представник Извођача радова уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова. 
 Комисија за примопредају радова сачињава Записник о примопредаји изведених 
радова. 
 Недостатке-грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у 
споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун 
Извођача радова. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити 
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на 
коришћење изведени објекат - радове. 
 

Коначни обрачун вредности изведених радова 
 

Члан 17. 
 Коначну вредност изведених радова по Уговору проверава и утврђује Стручни надзор.  
 

Раскид Уговора 
 

Члан 18. 
Уговор се раскида писменом изјавом Наручиоца која се доставља Извођачу и сматра 

се раскинутим даном пријема писмене изјаве. 
У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида, и то ако Извођач: 

1. не изводи радове у складу са понудом из члана 1. овог уговора; 
2. изводи радове неквалитетно; 
3. не изврши радове у уговором предвиђеном року; 
4. не поступа по налозима надзорног органа; 
5. из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада; 
6. ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 
 У случају раскида уговора из става 2. овог члана кривицом Извођача Наручилац ће 
реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено чланом 11. тачка 1. овог 
уговора. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у следећим случајевима: 
1. ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова; 
2. ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према 
уговору. 
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Извођач радова може раскинути уговор: 
1. ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе; 
2. ако Извођач без своје кривице дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове. 

Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем 
споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране. 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна 
страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача 
радова. 

У случају раскида уговора пре завршетка свих радова, Извођач је дужан да изведене 
радове обезбеди, односно сачува од пропадања и преда Наручиоцу расположиву техничку и 
градилишну документацију, а заједничка Комисија (представник Наручиоца, Извођача и 
стручни надзор) ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој 
вредности у складу са Уговором. 
 

Промена података 
 

Члан 19. 
Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести 
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

Остале одредбе 
 

Члан 20. 
 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе  Закона о 
облигационим односима,  Закона о планирању и изградњи објеката,  Посебних узанси о 
грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 

Члан 21. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, за решавање спора надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 
 

Члан 22. 
Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања. 

 
Члан 23. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава  
6 (шест) примерака а Извођач 2 (два) примерка.  
 
 
 
 
              ЗА НАРУЧИОЦА:                                                           ЗА ИЗВОЂАЧА: 

 
     ____________________________                                      ___________________________     
                    директор                                                                                                    
           др Драган Милошевић                                                                         



                

 52 / 55 
________________________________________________________________________________________________ 
                Геронтолошки центар „НОВИ САД“   Конкурсна документација за ЈН ОП 07/2015 

                                                            

Образац 8.   ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   *подаци из АПР-а 

НАЗИВ/  скраћено 

пословно име 

 

ПРАВНА ФОРМА  

СЕДИШТЕ 

ОПШТИНА МЕСТО УЛИЦА И БРОЈ 

 
 

  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

 
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), а сходно члану 2. став 1. тачка 10.) Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажем 
 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
за јавну набавку радова на спровођењу пројекта енергетске санације у Футогу – замена 

прозора, ЈН ОП 07/2015   

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС У ДИНАРИМА 

 
_________________________________________________ 

 
_______________ динара 

 
_________________________________________________ 

 
_______________ динара 

 
Трошкови прибављања средстава обезбеђења 

 
_______________ динара 

 
Укупни трошкови  

 
_______________ динара 

 
НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 
68/2015), 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 средстава обезбеђења. Попуњавање, потписивање и 
оверавање овог обрасца сматраће се чином подношења Захтева за накнаду трошкова. 
  
 
 

           Место и датум                                              Подносилац захтева – овлашћено лице 
 
 ________________________                                             _______________________ 
                                                                                          Име и презиме – читко написано 
                                                        М.П. 
                                                                                              ______________________ 
                                                                                        Својеручни потпис овлашћеног лица 
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9. Образац  МЕНИЧНО  ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА 

 
На основу члана 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и 

"Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон и 31/2011), Закона о меници („Сл. 
лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и 
„Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 - Уставна повеља) и Одлуке о ближим условима, садржини и 
начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл.гласник РС“ бр.56/2011) и учествовања 
у поступку јавне набавке радова на спровођењу пројекта енергетске санације у Футогу – 
замена прозора, ЈН ОП 07/2015, менични дужник предаје: 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ СЕРИЈСКОГ БРОЈА: _________________ 

  

МЕНИЧНИ  ДУЖНИК   

СЕДИШТЕ  И  АДРЕСА  

МАТИЧНИ  БРОЈ  ПИБ  

ТЕКУЋИ РАЧУН/БАНКА   

 

МЕНИЧНИ  ПОВЕРИЛАЦ АПВ,  Геронтолошки центар „Нови Сад“ 

СЕДИШТЕ  И  АДРЕСА Нови Сад, Фрушкогорска бр.32  

МАТИЧНИ  БРОЈ 08066191 ПИБ 102187298 

ТЕКУЋИ  РАЧУН 840-127667-83                  УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

 
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за 
исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за повраћај 
авансног плаћања, коју је менични дужник поднео приликом потписивања Уговора о јавној 
набавци радова на спровођењу пројекта енергетске санације у Футогу – замена прозора, ЈН 
ОП 07/2015. 

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 10 дана дужи од 
дана правдања аванса. Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити 
меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од ______________ динара  
(Словима:_____________________________________________________________),  
што представља износ авансног плаћања са ПДВ-ом. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на 
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о 
платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања предметног 
Уговора дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Меничног дужника, промена печата, статусних промена код дужника, 
оснивање нових правних субјеката дужника и других промена које су од значаја за платни 
промет.  

За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
      Датум и место издавања овлашћења                                Дужник-издавалац менице  
                                                                                                             (пун назив, адреса, овера) 
           ________________________                       М.П.                                                                                                                                                                              
                                                                                                    ___________________________ 
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Образац 10.   ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 
 
 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/2015 и 68/2015) Наручилац издаје: 

 

 
ПОТВРДУ О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ  

за јавну набавку радова на спровођењу пројекта енергетске санације у Футогу 
– замена прозора, ЈН ОП 07/2015    

 
 

Овом потврдом Наручилац Геронтолошки центар «Нови Сад» из Новог Сада, ул. 
Фрушкогорска бр.32, потврђује да је од стране: 

 
            __________________________________________________________, као овлашћеног 

                                   (име и презиме овлашћеног лица понуђача) 

 

представника Понуђача _____________________________________ из __________________ 

 

ул.  _________________________________ бр. ________,   предата Понуда бр.____________ 

 

од _____________ 2015. године за ЈН ОП 07/2015.  

 

 
Понуда је код Наручиоца  евидентирана и заведена под бр. _______________ од 

________________ године. 

 
 

                                                                                           
  
                                                                                      
 
                                                                    М.П.      _____________________ 
                                                                              Овлашћено лице Наручиоца             
                                                 
 
 
 
                                       

Напомена: Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду 
доставе непосредно – директно на наведену адресу Наручиоца у позиву за достављање 
понуде. Потврда о пријему понуде неће се издати понуђачима који понуду доставе поштом 
или преко курирских служби. 
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Помоћни образац:        ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЊУ СТРАНУ КОВЕРТЕ 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
 
 
 

 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД“ 
21 000   Н О В И    С А Д 

ул. ФРУШКОГОРСКА бр.32 
 
 

П О Н У Д А 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова на спровођењу 

пројекта енергетске санације у Фугогу – замена 
прозора, ЈН ОП 07/2015 

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -  
ЈН ОП 07/2015  

НЕ  ОТВАРАТИ  ! ! ! 
 

 
Датум и сат подношења 
(попуњава  Наручилац) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


