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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
("Сл.гласник РС" бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 
05/09-732 од 30.06.2020. године) и Решења о образовању Комисије која спроводи поступак 
јавне набавке (бр. 05/09-732/1 од 30.06.2020. године) припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Набавка радова – уређење купатила у студентским собама на трећем спрату у СД 
"Живојин Ћулум" у Новом Саду 

ЈН Ред. бр. 09/2020 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
Прилог 1. Општи подаци о јавној набавци, опис предмета јавне набавке, назив и ознака из 

општег речника набавке 

Прилог 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

Прилог 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Образац 1. Подаци о понуђачу 

Образац 2. Изјава о независној понуди 

Образац 3. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за понуђача 
Образац 4. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН - за подизвођача 
Образац 5. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача 

Образац 6. Општи подаци о подизвођачу 

Образац 7. Општи подаци о члану групе понуђача 

Образац 8. Образац понуде 

Образац 9. Модел уговора 

Образац 10. Техничка спецификација  

Образац 11. Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

Образац 12. Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа  

Образац 13. Трошкови припреме понуде 

Образац 14, 14a.,14б (пример) Менично писмо - овлашћење за корисника соло менице  

Образац 15. Изјава понуђача о посети локације 

Образац 16. Изјава понуђача о обавезном присуству руководиоца радова на градилишту 

 

КОМИСИЈА: 

1. Слађана Киковић, председник  
- Адриан Барбу, заменик председника  

2. Иван Десница, члан 
- Слободан Галечић, заменик члана  

3. Жељка Вретунић, члан (службеник за јавне набавке) 
- Јелена Амиџић, заменик члана (службеник за јавне набавке) 
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Прилог 1. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Општи подаци о јавној набавци 
 
Назив Наручиоца: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД  
Адреса Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад 
Интернет страница Наручиоца: www.scns.rs 
Врста Наручиоца: државна својина, просвета 
 
2. Подаци о предмету набавке  
 
Предмет јавне набавке: набавка радова - уређење купатила у студентским собама на 
трећем спрату у СД "Живојин Ћулум" у Новом Саду;  
Назив из општег речника набавке: водоинсталатерски и санитарни радови, завршни 
грађевински радови, постављање подних и зидних облога, посебни грађевински занатски 
радови, изузев радова на крову; 
Ознака из општег речника набавке: 45330000, 45400000, 45430000, 45262000. 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке. 
 
3. Набавка није обликована по партијама. 
 
4. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекти 
за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 
инвалидитетом. 
 
5. Подношење електронске понуде није допуштено. 
 
6. Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова који је саставни део понуде. 
 
Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз 
упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.  

Надзор над радовима врши стручни надзор Наручиоца. За укупан уграђени материјал и 
опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим 
прописима. Квантитет и квалитет изведених радова утврђује комисија за примопредају 
радова. Комисију за примопредају радова чине по најмање један представник Наручиоца, 
Извођача и Стручног надзора Наручиоца. 

Рок за извођење радова не може бити дужи од рока датог у упутству за сачињавање 
понуде. 
 
Техничка документација: Саставни део понуде је део из техничке спецификације – 
детаљан предмер са спецификацијом и описом радова.  
 
7. Лице за контакт: Жељка Вретунић, службеник за јавне набавке,  факс. 021/458-926, e-
mail: javne.nabavke@scns.rs, радним данима у периоду од 07:00 до 14:00 часова.  
 
8. Претходно обавештење објављено дана 17.01.2020. године на Порталу јавних набавки:  
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=2616617 
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Прилог 2. 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 и ЧЛ. 76 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ИСТИХ 
 

 
 

Понуђачи који су уписани у регистар Понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 

набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености 

обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), али је препорука да у понуди наведу да су 

регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

   

Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за 

привредне регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 
Члан 75 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде; 
 

Напомена: Испуњеност услова од тачке 1) до 3) понуђач доказује ИЗЈАВОМ (Oбразац 3). 

Напомена: Испуњеност услова од тачке 1) до 3) подизвођач доказује ИЗЈАВОМ (Образац 
4). 
 

Напомена: Изјава којом се доказује услов из тачке 4) се подноси на обрасцу изјаве који 
чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава и потписује од стране 
одговорног лица понуђача (Образац бр. 12). 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени 
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
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ОПШТЕ ОДРЕДНИЦЕ: 
 
Ако је Понуђач доставио изјаву из члана 77. ст. 4. овог Закона, Наручилац ће пре доношења 
Одлуке о додели Уговора од Понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи 
да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих 
Понуђача. Наручилац неће од Понуђача затражити достављање свих или појединих доказа 
уколико за истог Понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки 
код Наручиоца. Ако Понуђач у остављеном року не достави тражене доказе, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Докази на основу члана 75. ЗЈН које је потребно доставити по позиву наручиоца су: 
 
1.Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на датум издавања 
извода) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода) 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
2.Услов: 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. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и 
његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда) и то: 
 
1) Извод из казнене евиденције, односно  Уверење основног суда (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела противживотне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
2) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за организовани 
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криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.  
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. 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих. 
 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (копија, не старија од два 
месеца од дана отварања понуда) 
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,  
кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (копија, не старија од два 
месеца од дана отварања понуда). Захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта.  
 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
3.Услов: 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. 
 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два месеца од 
дана отварања понуда). 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два 
месеца од дана отварања понуда). 
Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 
понуђача. 
Ако понуђач у остављеном року не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
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Члан 76. Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
5) Да располаже адекватним кадровским капацитетом односно: 

 
а) да има најмање 1 (једно) запослено лица на одређено или неодређено време или 
уговорно ангажована, архитектонске или  грађевинске струке са личном лиценцом: 

       *400 Одговорног извођача радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 
водовода и канализације или  

       *401 Одговорног извођача радова архитектонско-грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње или  

       * 410 Одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или  

       * 411 Одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње или 

        * 412 Одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима нискоградње. 

 

Докази:  

 За лица у радном односу: фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање (М 
образац или М3А) и фотокопија лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије да је 
лиценца важећа; 

 За уговорно ангажована лица: фотокопија уговора о делу или уговора о обављању 
привремених и повремених послова или уговора о допунском раду или другог уговора 
који је правни основ његовог ангажовања од стране Понуђача и фотокопија лиценце и 
потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа.  

 

б) да има најмање 1 (једно) запослено лице на одређено или неодређено време или 
уговорно ангажовано, електротехничке струке са личном лиценцом: 

 450 Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. 

 

Докази:  

 За лице у радном односу: фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање (М 
образац или М3А) и фотокопија лиценце и потврде Инжењерске коморе Србије да је 
лиценца важећа; 

 За уговорно ангажовано лице: фотокопија уговора о делу или уговора о обављању 
привремених и повремених послова или уговора о допунском раду или другог уговора 
који је правни основ његовог ангажовања од стране Понуђача и фотокопија лиценце и 
потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа.  
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Напомена: Испуњеност услова од тачке 1) до 3) понуђач доказује ИЗЈАВОМ (Oбразац 3). 

Напомена: Испуњеност услова од тачке 1) до 3) подизвођач доказује ИЗЈАВОМ (Образац 
4). 
 

Напомена: Изјава којом се доказује услов из тачке 4) се подноси на обрасцу изјаве који 
чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава и потписује од стране 
одговорног лица понуђача (Образац бр. 14). 
 
НАПОМЕНА: Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
Понуђач доказује достављањем доказа уз ПОНУДУ. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени 
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
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Прилог 3.  
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 
документа на српски језик оверен од стране судског тумача за тај језик. 
 
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 
Пожељно је да Понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже 
траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати поједини листови, односно прилози. 
 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се понуђачи 
из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона о јавним 
набавкама. 
 
Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију, обрасце, прилоге и 
споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, 
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  
 
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. Понуђач доставља понуду у писаном облику. 
 
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла 
да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице Понуђача исте потписује. Понуда 
мора бити јасна и недвосмислена. 
 
Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да потпише и то: 
- Уколико понуду подноси Понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача;  
- Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача - све обрасце из конкурсне документације могу 
попунити и потписати сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана 
(носиоца посла) који ће у име групе попунити и потписати обрасце из конкурсне 
документације (у ком случају је то потребно дефинисати споразум о заједничком наступу), 
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изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које 
морају бити потписане од стране сваког Понуђача из групе понуђача. 
 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви т.ј. не односе се на понуду понуђача 
(нпр. подаци о подизвођачу, изјава о ангажовању подизвођача и слично), Понуђач није 
обавезан да потпише и овери. 
 
НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним 
друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2018) од 1. октобра 2018. године сва писана акта 
(захтеви, дописи, уговори и остала документа) која достављају привредна друштва односно 
предузетници су важећа и валидна иако нису оверена печатом тог привредног друштва, 
односно предузетника. У том погледу указујемо да понуђачи више нису у обавези да обрасце 
из конкурсне документације оверавају печатом, односно да недостатак печата на обрасцима 
у понуди неће бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
Уколико Понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке. 
 
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 подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може се сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично на 
писарницу сваког радног дана од понедељка до петка, у периоду од 07.00 - 14.00 часова или 
путем поште на адресу Наручиоца: ул. Др Симе Милошевића бр. 4 у Новом Саду, са 
обавезном назнаком на лицу коверте "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЈН 09/2020", препоручено 
поштом или лично преко писарнице Наручиоца.  
 
На полеђини коверте (пошиљке) навести назив и адресу Понуђача, особу за контакт и број 
телефона лица за контакт као и то да ли Понуђач наступа самостално или понуду подноси 
групa понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - представник 
групе Понуђача. 
 
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након 
истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде Комисија Наручиоца ће, по 
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачу са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
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6. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ   
 
Уколико Понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан 
је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, као и 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће 
подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности 
понуде у складу са Законом о јавним набавкама . 
 
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1. ((тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на 
број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то 
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. 
 
Наручилац ће омогућити понуђачу да приговори на захтев подизвођача наведен у 
претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може ангажовати као 
подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати 
средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац 
претрпео знатну штету. У том случају, Наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 
 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
Наручиоца. 
 
7. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ - обавезно доставити споразум групе понуђача 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. Сваки члан из групе понуђача 
мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1, 2 
и 4). 
 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке. 
 
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о: 
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, и 
б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 
в) податак о понуђачу/понуђачима који ће у име групе дати средства обезбеђења. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
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Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују 
на начин предвиђен конкурсном документацијом.  
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у складу са 
Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за 
исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура ("Службени 
гласник РС", бр. 7/18), све фактуре које буду испостављене за Установу Студентски центар 
Нови Сад након 01.03.2018. године, морају бити регистроване у Централном регистру 
фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html).  
У супротном, испостављена фактура не може бити плаћена.   
 
Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана пријема рачуна (у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" 
бр. 119/2012, 68/2015 и 113/17).  
 
Привремена/окончана ситуација мора гласити на "Установа Студентски центар Нови Сад" 
и мора да садржи тачан назив објекта где су радови извршени, деловодни број Уговора о 
извођењу радова под којим је заведен у Студентском Центру Нови Сад, тачан назив радова 
који је захтеван у Обрасцу структуре цене и јединичне цене.  
 
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача. 
 
Авансно плаћање није дозвољено. Уколико Извођач у понуди захтева авансно плаћање, 
понуда ће бити одбијена. 
 
9. ВАЛУТА И ЦЕНА 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-
ом. Укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у обрасцу понуде, 
мора бити иста као укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у 
рекапитулацији обрасца структуре цена.  
 
Наручилац као обвезник ПДВ-а, обрачунава и сноси трошкове ПДВ-а као порески дужник, а 
у складу са чл. 10 ст. 2 тачка 3) Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 
84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин.изн., 
68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин.изн., 
108/2016, 7/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин.изн., 30/2018 i 4/2019 - 
усклађени дин.изн.), а везано за услуге из области грађевинарства. 
 
Уговорена цена и понуђене јединичне цене по јединици мере су фиксне и не могу се мењати 
услед повећања цене елемената на основу којих су одређене. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата све 
зависне трошкове Извођача.  
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Цена обухвата и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду, у складу са 
законском регулативом, за све време извођења радова. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у 
смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и 
изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.  
 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према 
члану 92. ЗЈН.  
 
10. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  
 
Место извођења радова: студентски дома "Живојин Ћулум", ул. Булевар Деспота Стефана 
бр. 5а у Новом Саду. 
 
Наручилац ће омогућити увид у пословне просторије (место извођења радова) како би 
потенцијални понуђачи могли да изврше сва неопходна мерења и друге неопходне радње, у 
циљу искључивања каснијих евентуалних примедби понуђача да нису били упознати са 
неким информацијама које су неопходне за припрему и прихватљивост понуде и евентуално 
касније позивање на одговорност наручиоца. 
  
Особа за контакт је Слађана Киковић (Помоћник директора за техничке послове), е-mail: 
sladjana.kikovic@scns.rs.  
 
Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да најави свој долазак путем e-maila  и 
својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт.  
 
Увид у објекат у којем ће се изводити предметни радови могуће је извршити радним даном у 
периоду од 05.10.2020. до 16.10.2020. године, који је уједно и последњи радни дан наручиоца 
пре истицања рока за предају понуда у времену од 10:00-13:00 часова.  
 
О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао 
предметну локацију (Образац 15), коју ће му својим потписом оверити и овлашћени 
представник наручиоца. 
 
Радови се изводе у току боравка студената у студентском дому. 
 
11. ГАРАНТНИ РОК  
 
Гарантни рок на изведене радове је најмање 24 месеца и рачуна се од дана примопредаје 
радова по отклањању свих примедби и закљученог коначног обрачуна.  
 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од 
дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 
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12. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ДИНАМИЧКИ ПЛАН И СТРУЧНИ НАДЗОР НАД 
ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА И НАЧИН ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Рок за извођење радова је до 90 календарских дана од дана увођења у посао.  
 
Извођач је у обавези да у року од 2 календарска дана од дана закључења уговора достави 
детаљан динамички план стручном надзору Наручиоца и Наручиоцу. 
 
За неиспуњавање динамичког плана Извођачу ће бити обрачуната уговорна казна у складу 
са Уговором. 
 
Сву одговорност за безбедност и здравље на раду у току извођења радова сноси Извођач 
радова, како за запослене тако и за друга лица која се нађу у простору где се изводе радови. 

Надзор над радовима врши стручни надзор Наручиоца. За укупан уграђени материјал и 
опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим 
прописима. Квантитет и квалитет изведених радова утврђује комисија за примопредају 
радова. Комисију за примопредају радова чине по најмање један представник Наручиоца, 
Извођача и Стручног надзора Наручиоца. 

Технички прописи и стандарди који се примењују: Закон о планирању и изградњи „Сл. гласник 
РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018 и 31/2019; Посебне узансе 
о грађењу („Сл. лист СФРЈ”, бр. 18/77); Правилник о садржини и начину вођења стручног 
надзора („Сл. гласник РС”, бр. 22/2015 и 24/2017). 

 
13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 
наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и сл.), 
иста ће се сматрати неприхватљивом. 
 
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
1. Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави средство обезбеђења 
меницу за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а и то: 
- сопствену бланко соло меницу потписану и оверену печатом понуђача, 
- менично овлашћење да се меница може наплатити у износу од 10% вредности понуде без 
ПДВ-а (Образац бр. 14),  
- фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у 
којој понуђач има отворен текући рачун, 
- важећу потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и 
овлашћења НБС (само правна лица и предузетници) или фотокопију захтева за 
регистрацију менице овереног од стране пословне Банке. 
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Важење менице и меничних овлашћења је минимално исти колико и понуђени од стране 
сваког понуђача рок важења понуде, с тим да не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда. 
 
Сопствена бланко соло меница и менично овлашћење, да наручилац меницу може 
наплатити, морају бити потписани од стране овлашћених лица (од лица која имају 
депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворен текући рачун). У случају да 
понуђач измени, допуни или опозове своју понуду након јавног отварања понуда или одбије 
да потпише уговор у законском року у случају да је његова понуда изабрана као 
најповољнија, наручилац ће уновчити меницу. 
 
Меница и менично овлашћење ће бити враћени свим понуђачима одмах по закључењу 
уговора са изабраним понуђачем. 
 
2) Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора достави средство 
обезбеђења за добро извршење предмета јавне набавке:  
 
- бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране 
лица овлашћеног за заступање Понуђача, уз коју се доставља једнократно менично 
овлашћење да се меница може попунити у износу од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).  
 
Понуђач је дужан да уз одговарајућу меницу достави и: 
- прописно сачињено, потписано и  оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате - менично овлашћење 
(Образац 14а - пример); 
- фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава - 
Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло 
меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Понуђача и да нема ограничења за 
исто; 
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ 
да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. 
 
Рок важења менице за добро извршење посла је 30 дана дуже од рока извршења уговорених 
обавеза. 
 
Меница за добро извршење посла биће враћена изабраном Понуђачу, након истека рока од 
30 дана након извршења уговорних обавеза, без примедбе Наручиоца. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани Понуђач не 
извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором. 
 
3) Изабрани понуђач је у обавези да приликом примопредаје радова достави средство 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:  
 
- бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране 
лица овлашћеног за заступање Понуђача, уз коју се доставља једнократно менично 
овлашћење да се меница може попунити у износу од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).  
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Понуђач је дужан да уз одговарајућу меницу достави и: 
- прописно сачињено, потписано и  оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење, 
Образац 14б - пример); 
- фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава -
Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло 
меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Понуђача и да нема ограничења за 
исто; 
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ 
да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.  
 
Рок важења менице за отклањање недостатака у гарантном року је 5 дана дуже од 
уговореног гарантног рока. 
 
Меница за отклањање недостатака у гарантном року биће враћена изабраном Понуђачу, 
након истека рока од 5 дана дуже од трајања гарантног периода, без примедбе Наручиоца. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да 
изабрани Понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року на начин 
предвиђен Уговором. 
 
Напомена: Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да средство 
обезбеђења (меницу) за добро извршење посла достави Наручиоцу приликом потписивања 
Уговора, док меницу за отклањање недостатака у гарантном року доставља Наручиоцу 
приликом примопредаје радова. 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, у споразуму о заједничком наступу се мора 
навести податак о Понуђачу који ће у име групе дати средства обезбеђења. 
 
15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
 
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити 
у наставку поступка или касније. 
 
У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке 
о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у 
понуди.  
 
Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као поверљив 
и да то образложи.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
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Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени 
податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну 
ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 
тако што ће његов заступник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати 
датум и време и потписати се. Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове 
поверљивост документа, Наручилац ће понуду у целини одбити. Наручилац ће чувати као 
пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда. 
 
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 
дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од три дана од дана 
пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници www.scns.rs. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и 
одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, са 
назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за јавну набавку ЈН 09/2020" или 
послати факсом на број 021/458-926 или електронском поштом на адресу 
javne.nabavke@scns.rs, радним данима од понедељка до петка у времену од 07.00 до 14.00 
часова. 
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
 
17. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може, било на 
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, 
да измени или допуни конкурсну документацију. 
 
Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу ЈН и на интернет 
страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН, 
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају 
саставни део конкурсне документације.   
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У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и Понуђача 
које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и продуженом 
крајњем року за подношење понуда. 
 
18.  ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, Понуђач може да у року за подношење понуде да измени, 
допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако 
Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре 
истека рока за подношење понуда. 
 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 
непосредно преко писарнице Наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: Др Симе 
Милошевића бр. 4 Нови Сад, са назнаком: "ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ 
ПОНУДЕ ЈН 09/2020 - НЕ ОТВАРАЈ". 
 
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што Понуђач подноси Наручиоцу измењене 
и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.  
 
Опозив понуде Понуђач врши тако што Наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 
затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 
понуда. 
 
19.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко 
других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у ком 
случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале 
понуду. 
 
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као 
релевантну цену по јединици мере.  
 
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин: 
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 
тачном.  
 
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, 
износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим. 
 
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
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20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача. 
 
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју 
тражити, нудити или дозволити промене у понуди. 
 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 
је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим 
ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
 
Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна 
објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неприхватљива. 
 
21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 
УГОВОРИМА  
 
Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82. Закона уколико поседује доказ који потврђује 
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. 
 
Доказ може бити: 
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- исправа о наплаћеној уговорној казни; 
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или 
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 
22. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком најнижом понуђеном ценом 
Комисија ће доделити Уговор Понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова. 
 
Уколико два или више Понуђача имају исту најнижу понуђену цену и исти најкраћи рок за 
извођење радова, Комисија ће доделити Уговор Понуђачу који је понудио дужи гарантни 
рок на изведене радове.  
 
Уколико два или више Понуђача имају исту најнижу понуђену цену, исти најкраћи рок за 
извођење радова и исти најдужи гарантни рок на изведене радове, Наручилац ће доделити 
Уговор извлачењем путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све Понуђаче о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење ће се извршити јавно, у присуству 
Понуђача, и то тако што ће називе Понуђача који имају исту најнижу понуђену цену, исти 
најкраћи рок за извођење радова и исти најдужи гарантни рок, исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен Уговор о јавној набавци. 
 
23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да су 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 
  
24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за 
заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно, поштом, маилом или 
факсом, на адресу Др Симе Милошевића бр. 4 Нови Сад, препоручено са повратницом, 
(javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926) радним данима од понедељка до петка у периоду 
од 07.00 до 14.00 часова, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од пријема Захтева за 
заштиту права. 
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 ЗЈН указао 
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац није исте отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење Захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
 
Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. 
став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако 
Наручилац или Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на 
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. 
ЗЈН, као и да поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне 
таксе који се налази на сајту Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
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;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши (120.000,00);  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
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(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 ознакa 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. 
 
25. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за 
заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити Понуђачу којем је додељен уговор у року 
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
ЗЈН. 
 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са 
Понуђачем у року од два дана од дана када одлука о додели уговора буде објављена на 
Порталу јавних набавки. 
 
Наручилац ће изабраног Понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за 
потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење 
захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора у року од 3 радна 
дана од дана пријема позива Наручиоца. 
 
У случају одустајања или не одазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право 
да закључи уговор о набавци са Понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи. 
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26. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 109. 
став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, из 
објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 
 
27. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без 
обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не, и не може тражити од Наручиоца 
накнаду трошкова У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац ће Понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
28. КОМУНИКАЦИЈА 
 
Сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама комуникација између Наручиоца и Понуђача у 
поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште 
или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени 
Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 
 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или Понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 
Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој мејл као и радно време и особу за контакт, ради 
исправног/валидног достављања докумената. 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконски 
акти који регулишу ову материју. 
Контакт особа: Жељка Вретунић, службеник за јавне набавке, е-маил: 
javne.nabavke@scns.rs, факс 021/458-926 радним данима од понедељка до петка у периоду од 
07.00 до 14.00 часова. 



Страна 24 од 66 

Образац 1. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 
 
1)   КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2)   КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3)   ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
                            (заокружити) 

 
 

Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Овлашћено лице за потписивање 
уговора 

 

Особа за контакт  

Телефон/факс  

Е-mail  

Радно време понуђача:  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

 

               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

______________________________________                           
 

                                                                                                              Потпис овлашћеног  лица 
Датум:             
                                                        
_____________  године                                                              _____________________________ 
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Образац 2. 

 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице понуђача,  
 
 
__________________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 
 
 
дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број 
_____________ од 2020. године, припремљену на основу позива за подношење понуда у 
предмету јавне набавке ЈН 09/2020 - уређење купатила у студентским собама на трећем 
спрату  у студентском дому „Живојин Ћулум” у Новом Саду, објављеног на Порталу 
Управе за јавне набавке и на интернет страници Установе Студентског центра Нови Сад, 
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
                                                                                                                
Датум:                      Потпис овлашћеног лица 
                                                             
_______________ године                                                              _____________________________ 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, 
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се Изјава копира у довољном 
бројку примерака, да се попуни и да је потпише овлашћено лице за сваког понуђача из 
групе понуђача.  
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Образац 3. 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗЈН  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЗА ПОНУЂАЧА 

 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице Понуђача дајем следећу  
 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач ______________________________________________ из ________________________, 
Адреса: ___________________________________________  , Матични број: _______________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 09/2020 - 
уређење купатила у студентским собама на трећем спрату  у студентском дому „Живојин 
Ћулум” у Новом Саду, и то да: 
  
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) 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; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси Понуђач самостално, овом Изјавом доказује да испуњава све 
услове из тачке 1 до 3. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве 
фотокопира у довољном броју примерака, попуни и потпише од стране овлашћеног лица 
за сваког понуђача из групе понуђача. 
 
 
 
Датум:                                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача:  
 
_______________                                                                _______________________________ 
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Образац 4. 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач ___________________________________________ из _________________________, 
Адреса: ___________________________________________  , Матични број: _______________, 
испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 09/2020 набавка 
радова - уређење купатила у студентским собама на трећем спрату  у студентском дому 
„Живојин Ћулум” у Новом Саду и то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) 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; 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
Место и датум:                                                                                              Потпис подизвођача 
______________                                                                                               __________________ 
 
 
Напомена:  
 
Понуђач и Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене у тачкама 1 до 3 ове 
Изјаве.  
 
Уколико Понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за 
сваког подизвођача који треба да попуне и овере потписом. 
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Образац 5. 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири 
ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. За 
првог подизвођача). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
ПОЗИЦИЈА РАДОВА 

 КОЈЕ ИЗВОДИ 

УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

У  ПОНУДИ 
(процентуално) 

 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

 
Датум:                                                                               Потпис овлашћеног  лица Понуђача 
 
________________ године                                                ________________________________ 
 
Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 
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Образац 6. 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса подизвођача  

Овлашћено лице   

Особа за контакт  

Телефон/факс:  

Е-mail  

Радно време члана групе: 
(радни дан,викенд,празници) 

 

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 

 

 
 

                                                                                         Потпис овлашћеног лица Понуђача 
Датум:               
                                                              
_____________ године                                                _____________________________ 
 
                                                                                        Потпис овлашћеног лица Подизвођача 
                                                                                             _______________________________ 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача. 
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Образац 7. 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
  

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача 

 

Овлашћено лице за потписивање 
уговора 

 

Особа за контакт  

Телефон/факс:  

Е-mail  

Радно време члана групе: 
(радни дан,викенд,празници) 

 

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

Врста правног лица: 
а) микро  г) велико 
б) мало д) физичко лице 
в) средње 

 

 
 

Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 

 

                                                                                                      Потпис овлашћеног  лица 
Датум:               
                                                      
_______________ године                                                       _____________________________ 
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Образац 8.  
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке наручиоца 
Установе СЦ Нови Сад ЈН 09/2020 – уређење купатила у студентским собама на трећем 
спрату  у студентском дому „Живојин Ћулум” у Новом Саду, подносимо 
 

ПОНУДУ бр. __________ од ______________  
   

 
 
ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити):  
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ   

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Укупна цена без ПДВ-а 
(у динарима) 

 

ПДВ 
(у динарима) 
Укупна цена са ПДВ-ом 
(у динарима) 
Рок за извођење радова 
(до 90 календарских дана од дана увођења у посао) 
Гарантни рок на изведене радове 
(најмање 24 месеца) 
Рок важења понуде 
(не краћи од 60 дана) 

 
 
Датум:                                                                               Потпис овлашћеног  лица Понуђача 
______________ године                                           
                                                                                               _____________________________ 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити и потписати образац понуде.  
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Образац 9. 
МОДЕЛ УГОВОРА  

 
(ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ И ПОТПИСАТИ  

ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ МОДЕЛА УГОВОРА) 
 
Закључен дана _______________ 2020. године у Новом Саду, између: 
 
1. Установе Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4, 
мат.бр: 08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873, бр.т.рн: 840-547661-34 код 
Управе за трезор Нови Сад, ЈБКЈС 02327, с једне стране као наручилац (у даљем тексту: 
Наручилац), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор Зоран Мартиновић, 
дипл. правник 
и 
2. _____________________________ из _____________________, ул.__________________ бр. 
___, мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: __________________, 
бр.т.рн: ______________________, код ________________________ банке с друге стране као 
извођач радова (у даљем тексту: Извођача), а кога при закључивању овог Уговора заступа 
___________________________ ; 
 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
2. _________________________ из ___________________, ул._________________ бр. ___, 
мат.бр: _______________, шифра делатности: ________, ПИБ: ________________, бр.т.рн: 
_________________________, код _______________________ банке с друге стране као понуђач 
(у даљем тексту: Извођач), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор 
_______________________ и који под следећим условима заједнички наступа са: 
 
2.1. __________________________ из _________________, ул.________________ бр. ___, мат.бр: 
_______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________,  
кога заступа ______________________________.  
2.2. ____________________________ из _____________________, ул.________________ бр. ___, 
мат.бр: _______________, шифра делатности: ___________, ПИБ: _________________,  
кога заступа _______________________________.  
2.3. ____________________________ из __________________, ул._________________ бр. ___, 
мат.бр: ______________, шифра делатности: _________, ПИБ: _______________,  
кога заступа ______________________________.  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- Да је Наручилац на основу чл. 32 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу јавног позива за извођење радова спровео отворени 
поступак јавне набавке, ред. бр. ЈН 09/2020; 
 
- Да је Извођач у својству Понуђача доставио Понуду број __________________________ од 
_______________ 2020. године, која је заведена код Наручиоца под бројем ___________  од 
_______ 2020. године, а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 
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- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне 
документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора; 
 
- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број ________________ од _________________ 
2020. године, доделио уговор о јавној набавци Извођачу и да је истекао рок за подношење 
захтева за заштиту права. 

 
Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова - уређење купатила у студентским собама на трећем 
спрату  у студентском дому „Живојин Ћулум” у Новом Саду који су ближе одређени 
усвојеном понудом Извођача, која чини саставни део овог уговора заједно са обрасцем 
структуре цене.   

Извођач наступа са подизвођачем ____________________________ из ___________________ 
ул. _______________________________, који ће делимично извршити предметну набавку и 
то у делу ________________________. 

Члан 2. 
 
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно 
____________________________ динара без урачунатог ПДВ-а, односно ___________________  
динара са урачунатим ПДВ-ом. 

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

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

Цена обухвата и евентуално ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду, у 
складу са законском регулативом, за све време извођења радова. 

Наручилац као обвезник ПДВ-а, обрачунава и сноси трошкове ПДВ-а као порески дужник, 
а у складу са чл. 10 ст. 2 тачка 3) Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 
84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин.изн., 
68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени 
дин.изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин.изн., 
30/2018 i 4/2019 - усклађени дин.изн.), а везано за услуге из области грађевинарства. 
               

Члан 3. 

На основу члана 4а став 5. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 68/15 и 113/17), а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 
("Службени гласник РС", бр. 7/18), све фактуре које буду испостављене за Установу 
Студентски центар Нови Сад након 01.03.2018. године, морају бити регистроване у 
Централном регистру фактура (https://www.trezor.gov.rs/Centralni-registar-faktura-lat.html).  
У супротном, испостављена фактура не може бити плаћена.   
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Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана пријема рачуна (у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС” 
бр. 119/2012, 68/15 и 113/17), уплатом на рачун Извођача.  

Привремена/окончана ситуација мора гласити на "Установа Студентски центар Нови 
Сад" и мора да садржи тачан назив објекта где су радови извршени, деловодни број 
Уговора о извођењу радова под којим је заведен у Студентском Центру Нови Сад, тачан 
назив радова који је захтеван у Обрасцу структуре цене, јединичне цене. 

Извођач је у обавези да приликом испостављања привремених и окончаних ситуација, 
прецизно наведе по којој одредби Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", 
бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин.изн., 
68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени 
дин.изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин.изн., 
30/2018 i 4/2019 - усклађени дин.изн.) и Правилника о утврђивању добара и услуга из 
области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату 
вредност ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015), исказују исти без обрачунатог ПДВ -а.  

 
Члан 4. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор 
и Наручиоца у писаној форми.  

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења 
обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Наручилац може одобрити извођење 
вишка радова до 2% уговорене вредности радова по позицијама из техничке 
спецификације. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем хитних 
непредвиђених радова, Извођач је дужан да застане са радовима и о томе обавести стручни 
надзор и Наручиоца у писаној форми.  

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни  за испуњење овог уговора. 
Фактички обављени  накнадни радови, без закљученог анекса уговора, су правно 
неважећи. 

Члан 5. 

Извођач је дужан да приликом потписивања уговора достави средство финансијског 
обезбеђења, бланко меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од 
стране лица овлашћеног за заступање Извођача, уз коју се доставља једнократно менично 
овлашћење да се меница може попунити, за добро извршење посла у корист Наручиоца, у 
износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, а која ће бити враћена извођачу, након 
истека рока од 30 дана од извршења уговорених обавеза, без примедбе Наручиоца.  

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 
изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором. 
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Извођач је дужан да у тренутку примопредаје радова достави Наручиоцу средство 
обезбеђења (меницу) за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од 
вредности понуде без ПДВ-а, а која ће бити враћена извођачу након истека рока од 5 дана 
дужим од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање 
недостатака у гарантном року у случају да извођач не изврши обавезу отклањања 
недостатака у гарантном року на начин предвиђен Уговором. 

Члан 6. 

Извођач је дужан да након потписивања уговора, а пре почетка извођења радова, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према 
важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 
уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. овог члана, са новим периодом осигурања.  

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 
заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју 
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без 
права приговора. 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ 
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник,  а сматраће се да је 
увођење у посао извршено када Наручилац обезбеди Извођачу прилаз просторијама где се 
изводе радови. 

Уколико извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од стицања горе наведених 
услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 

Утврђени рокови се не могу мењати  без сагласности Наручиоца. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, 

  у случају елементарних непогода и дејства више силе, 

  у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, 
уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања 
за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

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

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
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Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње. 

Члан 8. 

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан 
је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од 
вредности укупно уговорених радова.  

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, 
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 
неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне 
казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног 
износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

Члан 9. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима и овим уговором и да по завршетку радова изведене 
радове преда Наручиоцу. 

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

Извођач се обавезује: 

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

 да обезбеди довољну радну снагу потребну за извођење уговором преузетих радова;  

 да обезбеди благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за 
извођење уговором преузетих радова; 

 да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права 
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 
динамику; 

 да обезбеди безбедност свих лица, као и одговарајуће обезбеђење материјала и слично, 
тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за време 
укупног трајања извођења радова до предаје Наручиоцу;  

 да се строго придржава мера безбедности и здравља на раду;  

 да се строго придржава мера против пожарне заштите; 

 да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова овлашћеном представнику 
Наручиоца; 

 да уредно води сву документацију  предвиђену законом и другим прописима Републике 
Србије, који регулишу ову област; 

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

 да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 
спреман за њихов пријем; 

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

 да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана 
по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 

Извођач је у обавези да у року од 2 календарска дана од дана закључења уговора достави 
детаљан динамички план стручном надзору Наручиоца и Наручиоцу.  

 
Члан 10. 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима. 

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

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 
квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.  

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи да извођеч поруши изведене радове и да их о свом трошку  
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико 
Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача 
искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

 
Члан 11. 

 

Гарантни рок за изведене радове износи ____ месеци, рачунајући од дана примопредаје 
радова. За уграђене материјала важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 
тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

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

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

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 
календарских дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је 
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет 
Извођача, наплатом средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 
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Уколико средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале  поводом отклањања недостатака из става 3. овог члана, 
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 
Члан 12. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 
стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

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

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 календарских дана од 
завршетка радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 

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

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

Члан 13. 
 
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 
изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам 
извео. 

Члан 14. 
 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана, као и ако 
Извођач из неоправданих  разлога прекине са извођењем радова; 

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

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан  15. 
 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет 
овог уговора активира меницу за добро извршење посла, осим за случај када је основ за 
једнострани раскид, недостатак средстава за реализацију.  

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид уговора.  
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У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 
Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним 
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за 
раскид уговор. 

Члан 16. 
 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и других позитивних законских прописа из ове области. 
 

Члан 17. 
 
Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне Уговора, као и прилога Уговора могу 
вршити искључиво у писменој форми путем Анекса, уз обострану сагласност и потпис 
овлашћених лица уговорних страна. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност 
Привредног суда у Новом Саду. 

Члан 18. 
 

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна и важећи је до комплетне 
реализације уговорених радова. 

Члан 19. 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерака, од којих 2 (два) задржава Извођач, 
а 4 (четири) Наручилац. 
 
 
  За Извођача:                                       За Наручиоца:              
 ____________________________                                               _____________________________ 
 
 
Напомена: Потребно је да понуђач попуни податке на првој страни и потпише модел уговора. Овај 
модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
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Образац 10. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA 

Предметни објекат се налази у Новом Саду, Булевар Деспота Стефана бр.5a. Објекат је 
изграђен на равном терену, на катастарској парцели број 7333/3 К.О. НОВИ САД II.  

Предмером радова, обухваћени су радови на реновирању купатила у студентским собама 
на трећем спрату. Укупно има 28 соба тј. 28 купатилa које је потребно реновирати у овој 
фази. 

Приликом реновирања купатила задржава се постојећи распоред купатила, али се мењају 
старе постојеће санитарије. Уклањају се постојеће плочице – све се демонтира и носи на 
депонију коју одреди Инвеститор.  Након рушења, потребно је заменити старе водоводне и 
канализационе цеви – постављају се нове пластичне, као и нови вентили и сифон.  Након 
постављања нових инсталација потребно је поставити нове керамичке плочице по избору 
Инвеститора и нове санитарије. 

Детаљан опис радова  дат је у предмеру радова. 

Попис радова по једном купатилу на трећем спрату: 

 уклањање постојећих санитарија; 

 замена подне и зидне облоге; 

 постављање нових санитарија; 

 кречење; 

 замена електроинсталација. 
 
 

Редни 
број 

Опис позиције Јединица мере Количина 

1. 2. 3. 4. 

I  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

Пажљива демонтажа WC шоље, водокотлића и цеви. 
Демонтирати WC шољу, водокотлић и цев и одвести на 
градску депонију удаљену до 15 km.   

1.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 
Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и 
батеријом. Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и 
одвести на градску депонију удаљену до 15 km.   

2.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 
Пажљива демонтажа каде и батерије за воду. 
Демонтирати каду са батеријом и одвести на градску 
депонију удаљену до 15 km.   

3.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 

4.  

Пажљива демонтажа прибора за купатило. Демонтирати   
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прибор за купатило и одвести на градску депонију 
удаљену до 15 km. 
Обрачун по комаду. ком. 28,00 
Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, 
постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу 
скинути до бетонске конструкције. Плочице очистити од 
малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и 
одвести на градску депонију.   

5.  

Обрачун по m2. m2 81,20 
Обијање зидних керамичких плочица заједно са 
малтером. Обити плочице са малтером и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2 cm, а површину опеке 
очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију.    

6.  

Обрачун по m2. m2 590,80 
Демонтажа постојећег радијатора, сређивање  постојећег 
радијатора (шмирглање и фарбање) и монтажа истог 
после завршених радова у купатилу. Поставити 
пластичне розетне на радијаторску цев на месту уласка 
цеви у зид. У цену улази и фарбање радијаторских цеви.   

7.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 

II  ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

Зидање зидића висине 20 cm ширине 10 cm око туш каде 
Ytong блоковима или одговарајућим истих или бољих 
карактеристика. Зидић анкерисати за постојеће зидове.    

1.  

Обрачун по m2. m2 5,60 
Малтерисање унутрашњих зидова купатила, након 
скидања постојећих керамичких плочица, продужним 
малтером 1:3:6 у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површине очистити и испрскати цементним млеком. 
Први слој, грунт, радити продужним малтером од 
фракције "јединице". Други слој справити са ситним 
песком, пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама.    

2.  

Обрачун по m2. m2 618,80 

III ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  

Израда равањућег подног слоја дебљине 5-6 cm у 
купатилима цементним малтером, са израдом падова ка 
сливнику. Горња површина обрађује се пердашењем.    

1.  

Обрачун по m2. m2 88,20 

IV  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  

Набавка и монтажа ливеног сифона са решетком, 
пречника Ø50mm.   1.  
Обрачун по комада. ком. 56,00 

2.  Машинско просецање отвора у међуспратној 
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конструкцији ради израде нових сливника Ø50 у 
купатилима. 
Обрачун по комада. ком. 56,00 
Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдог 
поливинилхлорида, пречника Ø50mm заједно са 
фазонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који 
имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са 
поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену 
канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити 
записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити 
крпљења отвора и шлицева.   

3.  

Обрачун по m'. m' 53,20 
Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдог 
поливинилхлорида, пречника Ø110mm заједно са 
фазонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који 
имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са 
поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену 
канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити 
записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити 
крпљења отвора и шлицева.   

4.  

Обрачун по m'. m' 14,00 
Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 
Ø20mm, заједно са фитингом и материјалом за спајање. 
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да 
розете вентила и батерија буду потпуно равне са 
завршном површином зида. Штемовања за уградњу и 
пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести 
на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести 
термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну 
мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У 
цену улазе и изолација и испитивање мреже.   

5.  

Обрачун по m'. m' 252,00 
Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 
3/4", са заштитном хромираном капом и розетом. 
Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете 
вентила буду потпуно равне са завршном површином 
зида. Вентил мора да има атест.   

6.  

Обрачун по комаду. ком. 56,00 

V  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

1.  

Набавка и израда хидроизолације пода мокрог чвора 
(купатила). Хидроизолацију израдити полиуретанским 
једнокомпонентним еластичним лепоком "Sikabond - T8" 
или одговарајући истих или бољих карактеристика. 
Хидроизолацију нанети на добро припремљену подлогу. 
Уколико се изводи нова цементна кошуљица, потребан 
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је период сушења цементне кошуљице од минимум 15 
дана.  
Обрачун по m2. m2 88,20 
Набавка и постављање еластичне хидроизолационе 
траке, са полиестерском мрежицом за лепљење са обе 
стране и еластичном зоном у средини на састaву подних 
и зидних елемената, заптивање вертикалних и 
хоризонталних дилатационих фуга и изолација радних 
фуга у угловима, типа "Sika Sealtape-S"  или 
одговарајућа истих или бољих карактеристика. Обрачун 
по комаду. 1 комад има 10m.   

2.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 
Заптивање простора око продора канализационе цеви 
кроз плочу хидроизолационим средствима типа "Sikadur 
- 31" или одговарајућа истих или бољих карактеристика.   

3.  

Обрачун по комаду. ком. 84,00 
Набавка и израда хидроизолације зида мокрог чвора 
(купатила) у делу где је туш када. Хидроизолацију 
израдити полиуретанским једнокомпонентним 
еластичним лепоком "Sikalastic-200W" или одговарајући 
истих или бољих карактеристика. Хидроизолацију 
поставити на све зидове око туш каде од пода до 
плафона (висина 260cm).   

4.  

Обрачун по m2. m2 198,80 

VI  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

Набавка и постављање подних керамичких плочица у 
мокрим чворовима. Керамичке плочице су домаће 
производње I класе димензије 20/20cm (33x33cm или 
одговарајуће све у договору са Инвеститором). 
Постављају се на лепак преко изравнате кошуљице по 
систему фуга на фугу (дебљина фуге д=2-3mm). Фуг 
маса у боји керамичких плочица или у договору са 
Инвеститором. У цену је урачуната и фуг маса. Након 
фуговања под очистити.   

1.  

Обрачун по m2. m2 88,20 
Набавка и постављање зидних керамичких плочица у 
мокрим чворовима. Керамичке плочице су домаће 
производње I класе димензије 25/30cm (или 
одговоарајуће све у договору са Инвеститором). 
Постављају се на лепак преко омалтерисаних зидова по 
систему фуга на фугу (дебљина фуге д=2-3mm). На свим 
ивицама поставити алуминијумске угаоне лајсне. Фуг 
маса у боји керамичких плочица или у договору са 
Инвеститором. У цену је урачуната и фуг маса. Након 
фуговања под очистити.   

2.  

Обрачун по m2. m2 618,80 
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3.  

Набавка и постављање угаоних пластичних лајсни (ПВЦ 
угаони профил за плочице). Лајсне поставити код 
улазних врата у купатила. Лајсна је беле боје. Обрачун 
по m'. 

m1 

140,00 

VII  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

Бојење плафона у купатилу. Све површине зидова 
глетовати два пута, површине обрусити, очистити и 
извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а 
потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.   

1.  

Обрачун по m2. m2 88,20 

VIII  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ  

Пре набавке свих позиција под бројем VIII понуђач је дужан да прикаже узорке 
Инвеститору, након чега ће се извршити одабир и набавка материјала 

Набавка и монтажа батерије са ручним тушем. Батерија 
садржи: 
- једноручну батерију за топлу и хладну воду 
- туш ручицу 
- туш црево 
- аутоматски пребацивач 
- осталим материјалом потребним за монтажу.   

1.  

Обрачун по комплету. ком. 28,00 
Набавка и монтажа комплетног умиваоника, од 
керамике, димензије 60x40cm, домаће производње I 
класе. Умиваоник повезати за зид, причврстити 
одговорајућим типловима и месинганим шрафовима, а 
преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са 
одводом хромираним сифоном пречника Ø32mm са 
розетом, чепом и ланцем.  Умиваоник и опрему 
наручити по избору Инвеститора. Обрачун по комаду 
умиваоника.   

2.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 
Набавка и монтажа комплет WC шоље, домаће 
производње I класе. Спој WC шоље са канализационом 
мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да 
буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача 
причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани 
водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном 
мрежом повезати преко хромираног вентила и 
квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом 
манжетном. Шољу и опрему наручити по избору 
Инвеститора. Обрачун по комаду шоље.   

3.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 

4.  

Набавка и постављање WC водокотлића  "Geberit" или 
одговарајућ истих или бољих карактеристика, 
предвиђеног за ниску и високу монтажу. Водокотлић 
пажљиво поставити са дихтунзима, уградити комплетан 
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систем за пуњење и пражњење водокотлића и повезати 
са вентилом. опремљен изолацијом против кондезације, 
бешуман. Водокотлић по избору Инвеститора.  
Обрачун по комаду.  ком. 28,00 
Набавка и монтажа стојеће, једноручне батерије за топлу 
и хладну воду за лавабо. Батерија по избору 
Инвеститора.    

5.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 
Набавка и постављање полице са огледалом, димензије 
80x100cm по избору Инвеститора. Огледало поставити 
на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих 
завртњева.   

6.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 
Набавка и постављање комплетног хромираног прибора 
за купатило, по избору Инвеститора. Прибор садржи: 
- држач за сапун,  
- држач за тоалет папир 
- вешалица    

7.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 
Набавка и постављање даске за WC шољу, по избору 
инвеститора.   8.  
Обрачун по комаду. ком. 28,00 

IХ  РАЗНИ РАДОВИ 

1. 

Демонтажа ревизионих плоча у ходнику код 
инсталација. Постојеће ревизионе плоче однети на 
депонију коју одреди Инвеститор, поставити нове плоче 
димензије 1x2,8м од универа беле боје. Универ плочу 
кантовати АБС траком, боја бела. Приликом монтаже 
универ плоча на зид, шрафове од монтаже сакрити, не 
треба да остану видљиви. Обрачун по m2. 

m2 

78,40 
Х  ПРИПРЕМНИ ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
Демонтажним радовима обухваћена је комплетна демонтажа електро инсталација  у 
купатилима 28 соба на 3. спрату. У оквиру сваке позиције поред демонтажних радова 
обухваћене су и све активности на сортирању и складиштењу демонтираних делова.  
Обавеза Извођача радова је да све сто није предвидјено за поновну уградњу записнички 
преда власнику простора, а СВЕ што је предвиђено за поновну монтажу да се, у договору са 
Инвеститором,  пажљиво демонтира, одложи и сачува до поновне уградње! 

1. 

Демонтажа постојећих инсталационих каблова и 
одношење истих на најближу депонију или место по 
жељи Инвеститора не даље од 10 км од објекта. Обрачун 
по норма часу. 

нч 

28,00 

2. 

Демонтажа постојећих уградних етажних разводних 
ормана 3. спрата ( RО-31, RО-32, RО-33, RО-34, RО-35, 
RО-36). Комплет са демонтажом комплетне опреме из 
ормана, њеним чишћењем , испитивањем и припремом 
за поновну уградњу и свим потребним 
неспецифицираним материјалом. Обрачун по комплету. 

комплет 

6,00 
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3. 

Демонтажа постојећих  прекидача  уз одлагање и 
адекватно складиштење у свему у складу са захтевима 
надзорног органа, односно представника Инвеститора. 
Обрачун по комплету. 

комплет 

28,00 

4. 

Демонтажа постојећих  светиљки  уз одлагање и 
адекватно складиштење у свему у складу са захтевима 
надзорног органа, односно представника Инвеститора. 
Обрачун по комплету. 

комплет 

56,00 

ХI  ПРОВОДНИЦИ И PVC ЦЕВИ  

Набавка, испорука и уградња проводника и израда 
извода за расвету и вентилатор проводником типа 
N2XH-J 3x1,5 mm²,  положеним по зиду и плафону 
испод малтера - комплет са разводном  кутијом (без 
светиљке и прекидача) за сва купатила.    

1.  

Обрачун по m'.  m' 1500,00 
Набавка и испорука проводника и израда извода за 
утична места проводником типа N2XH-J 3x2,5 mm²,  
положеним по зиду и плафону испод малтера - комплет 
са разводном  кутијом (без утичнице).    

2.  

Обрачун по m'. m' 1400,00 

XII  РАЗВОДНИ ОРМАН 

Заштитни прекидач диференцијалне струје,двополни, 
називне струје 25А и струје грешке 30mА, тип AC, LR 
25/2/003 произвођача "Legrand" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.   

1.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00 
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 
једнополни, називне струје 10А, k-kе окидања B, 
прекидне моћи 6kА према IEC 60947-2, сличан типу LP 
B 10/1 произвођача "Legrand" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.   

2.  

Обрачун по комаду. ком. 56,00 
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 
једнополни, називне струје 16А, k-kе окидања B, 
прекидне моћи 6kА према IEC 60947-2, сличан типу LP 
B 16/1 произвођача "Legrand" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.   

3.  

Обрачун по комаду. ком. 56,00 

4.  Ситан неспецифициран материјал паушал 
1,00 

ХIII  СВЕТИЉКЕ  

Монтажа постојећих (демонтираних)  светиљки након 
кречења.   1.  
Обрачун по комаду ком. 56,00 

ХIV  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ  
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Набавка, испорука и монтажа монофазне "шуко" 
утичнице са поклопцем, једнострука утичница, P+N+Т  
250V 16А, IP20, за монтажу у зид, комплет са PVC 
дозном Ø60мм, прирубницом 2М и маском 2М, беле 
боје, у складу са стандардом IEC 60884-1. Слично типу 
из програма "Mosaic", модуларни механизми, 
произвођача "Legrand" или одговарајућa истих или 
бољих карактеристика.   

1.  

Све комплет по комаду. ком. 28,00 
Набавка, испорука, монтажа и повезивање серијских 
прекидача, 250V 10А,  за уградњу у зид са PVC 
разводном кутијом Ø 60mm, сличан типу "Prestige line" 
произвођача "Aling conel" или одговарајућa истих или 
бољих карактеристика.   

2.  

Све комплет по комаду. ком. 28,00 
Набавка, испорука, монтажа и повезивање купатилског 
аспиратора 15W, 230V 50Hz, Ø100mm, сличан типу 
"MTG A100-N" произвођача "Mak trade" или 
одговарајући истих или бољих карактеристика.   

3.  

Све комплет по комаду. ком. 28,00 
 

 

Датум:                                                                                           Потпис овлашћеног  лица: 
                                                               
______________године                                                                 _____________________ 
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Образац 11. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
 
 
 

Редни 
број 

Опис позиције Јединица мере Количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 
(дин) 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

(дин) 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(дин) 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

(дин) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.=4x5 8.=4x6 

I  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

Пажљива демонтажа WC шоље, водокотлића и цеви. 
Демонтирати WC шољу, водокотлић и цев и одвести на 
градску депонију удаљену до 15 km.   

    

1.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     
Пажљива демонтажа умиваоника са сифоном и 
батеријом. Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и 
одвести на градску депонију удаљену до 15 km.   

    

2.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     
Пажљива демонтажа каде и батерије за воду. 
Демонтирати каду са батеријом и одвести на градску 
депонију удаљену до 15 km.   

    

3.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     
Пажљива демонтажа прибора за купатило. Демонтирати 
прибор за купатило и одвести на градску депонију 
удаљену до 15 km.   

    

4.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     

5.  

Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, 
постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу 
скинути до бетонске конструкције. Плочице очистити од 
малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и 
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одвести на градску депонију. 

Обрачун по m2. m2 81,20     
Обијање зидних керамичких плочица заједно са 
малтером. Обити плочице са малтером и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2 cm, а површину опеке 
очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију.    

    

6.  

Обрачун по m2. m2 590,80     
Демонтажа постојећег радијатора, сређивање  постојећег 
радијатора (шмирглање и фарбање) и монтажа истог 
после завршених радова у купатилу. Поставити 
пластичне розетне на радијаторску цев на месту уласка 
цеви у зид. У цену улази и фарбање радијаторских цеви.   

    

7.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     

I  УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:   

II  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

Зидање зидића висине 20 cm ширине 10 cm око туш каде 
Ytong блоковима или одговарајућим истих или бољих 
карактеристика. Зидић анкерисати за постојеће зидове.    

    

1.  

Обрачун по m2. m2 5,60     
Малтерисање унутрашњих зидова купатила, након 
скидања постојећих керамичких плочица, продужним 
малтером 1:3:6 у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површине очистити и испрскати цементним млеком. 
Први слој, грунт, радити продужним малтером од 
фракције "јединице". Други слој справити са ситним 
песком, пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама.    

    

2.  

Обрачун по m2. m2 618,80     

II  УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:   
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III ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  

Израда равањућег подног слоја дебљине 5-6 cm у 
купатилима цементним малтером, са израдом падова ка 
сливнику. Горња површина обрађује се пердашењем.    

    

1.  

Обрачун по m2. m2 88,20     

III УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:   

IV  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  

Набавка и монтажа ливеног сифона са решетком, 
пречника Ø50mm.   

    
1.  

Обрачун по комада. ком. 56,00     
Машинско просецање отвора у међуспратној 
конструкцији ради израде нових сливника Ø50 у 
купатилима.   

    

2.  

Обрачун по комада. ком. 56,00     
Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдог 
поливинилхлорида, пречника Ø50mm заједно са 
фазонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који 
имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са 
поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену 
канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити 
записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и 
извршити крпљења отвора и шлицева.   

    

3.  

Обрачун по m'. m' 53,20     

4.  

Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдог 
поливинилхлорида, пречника Ø110mm заједно са 
фазонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који 
имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са 
поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену 
канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити 
записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и 
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извршити крпљења отвора и шлицева. 

Обрачун по m'. m' 14,00     
Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 
Ø20mm, заједно са фитингом и материјалом за спајање. 
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да 
розете вентила и батерија буду потпуно равне са 
завршном површином зида. Штемовања за уградњу и 
пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести 
на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести 
термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну 
мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У 
цену улазе и изолација и испитивање мреже.   

    

5.  

Обрачун по m'. m' 252,00     
Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 
3/4", са заштитном хромираном капом и розетом. 
Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете 
вентила буду потпуно равне са завршном површином 
зида. Вентил мора да има атест.   

    

6.  

Обрачун по комаду. ком. 56,00     

IV УКУПНО  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:   

V  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

Набавка и израда хидроизолације пода мокрог чвора 
(купатила). Хидроизолацију израдити полиуретанским 
једнокомпонентним еластичним лепоком "Sikabond - 
T8" или одговарајући истих или бољих карактеристика. 
Хидроизолацију нанети на добро припремљену подлогу. 
Уколико се изводи нова цементна кошуљица, потребан 
је период сушења цементне кошуљице од минимум 15 
дана.    

    

1.  

Обрачун по m2. m2 88,20     

2.  
Набавка и постављање еластичне хидроизолационе 
траке, са полиестерском мрежицом за лепљење са обе 
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стране и еластичном зоном у средини на састaву подних 
и зидних елемената, заптивање вертикалних и 
хоризонталних дилатационих фуга и изолација радних 
фуга у угловима, типа "Sika Sealtape-S"  или 
одговарајућа истих или бољих карактеристика. Обрачун 
по комаду. 1 комад има 10m. 
Обрачун по комаду. ком. 28,00     
Заптивање простора око продора канализационе цеви 
кроз плочу хидроизолационим средствима типа "Sikadur 
- 31" или одговарајућа истих или бољих карактеристика.   

    

3.  

Обрачун по комаду. ком. 84,00     

4.  

Набавка и израда хидроизолације зида мокрог чвора 
(купатила) у делу где је туш када. Хидроизолацију 
израдити полиуретанским једнокомпонентним 
еластичним лепоком "Sikalastic-200W" или одговарајући 
истих или бољих карактеристика. Хидроизолацију 
поставити на све зидове око туш каде од пода до 
плафона (висина 260cm). Обрачун по m2. m2 198,80 

    

V  УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:   

VI  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

Набавка и постављање подних керамичких плочица у 
мокрим чворовима. Керамичке плочице су домаће 
производње I класе димензије 20/20cm (33x33cm или 
одговарајуће све у договору са Инвеститором). 
Постављају се на лепак преко изравнате кошуљице по 
систему фуга на фугу (дебљина фуге д=2-3mm). Фуг 
маса у боји керамичких плочица или у договору са 
Инвеститором. У цену је урачуната и фуг маса. Након 
фуговања под очистити.   

    

1.  

Обрачун по m2. m2 88,20     

2.  
Набавка и постављање зидних керамичких плочица у 
мокрим чворовима. Керамичке плочице су домаће 
производње I класе димензије 25/30cm (или 
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одговоарајуће све у договору са Инвеститором). 
Постављају се на лепак преко омалтерисаних зидова по 
систему фуга на фугу (дебљина фуге д=2-3mm). На свим 
ивицама поставити алуминијумске угаоне лајсне. Фуг 
маса у боји керамичких плочица или у договору са 
Инвеститором. У цену је урачуната и фуг маса. Након 
фуговања под очистити. 
Обрачун по m2. m2 618,80     

3.  

Набавка и постављање угаоних пластичних лајсни (ПВЦ 
угаони профил за плочице). Лајсне поставити код 
улазних врата у купатила. Лајсна је беле боје. Обрачун 
по m'. 

m1 

140,00 

    

VI  УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:   

VII  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

Бојење плафона у купатилу. Све површине зидова 
глетовати два пута, површине обрусити, очистити и 
извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, 
а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.   

    

1.  

Обрачун по m2. m2 88,20     

VII  УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:   

VIII  САНИТAРНИ УРЕЂАЈИ  

Пре набавке свих позиција под бројем VIII понуђач је дужан да прикаже узорке Инвеститору, након чега ће се извршити одабир и 
набавка материјала 

Набавка и монтажа батерије са ручним тушем. Батерија 
садржи: 
- једноручну батерију за топлу и хладну воду 
- туш ручицу 
- туш црево 
- аутоматски пребацивач 
- осталим материјалом потребним за монтажу.   

    

1.  

Обрачун по комплету. ком. 28,00     
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Набавка и монтажа комплетног умиваоника, од 
керамике, димензије 60x40cm, домаће производње I 
класе. Умиваоник повезати за зид, причврстити 
одговорајућим типловима и месинганим шрафовима, а 
преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са 
одводом хромираним сифоном пречника Ø32mm са 
розетом, чепом и ланцем.  Умиваоник и опрему 
наручити по избору Инвеститора. Обрачун по комаду 
умиваоника.   

    

2.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     
Набавка и монтажа комплет WC шоље, домаће 
производње I класе. Спој WC шоље са канализационом 
мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да 
буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача 
причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани 
водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном 
мрежом повезати преко хромираног вентила и 
квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом 
манжетном. Шољу и опрему наручити по избору 
Инвеститора. Обрачун по комаду шоље.   

    

3.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     
Набавка и постављање WC водокотлића  "Geberit" или 
одговарајућ истих или бољих карактеристика, 
предвиђеног за ниску и високу монтажу. Водокотлић 
пажљиво поставити са дихтунзима, уградити комплетан 
систем за пуњење и пражњење водокотлића и повезати 
са вентилом. опремљен изолацијом против кондезације, 
бешуман. Водокотлић по избору Инвеститора.    

    

4.  

Обрачун по комаду.  ком. 28,00     
Набавка и монтажа стојеће, једноручне батерије за топлу 
и хладну воду за лавабо. Батерија по избору 
Инвеститора.    

    

5.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     
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Набавка и постављање полице са огледалом, димензије 
80x100cm по избору Инвеститора. Огледало поставити 
на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих 
завртњева.   

    

6.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     
Набавка и постављање комплетног хромираног прибора 
за купатило, по избору Инвеститора. Прибор садржи: 
- држач за сапун,  
- држач за тоалет папир 
- вешалица    

    

7.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     
Набавка и постављање даске за WC шољу, по избору 
инвеститора.   

    
8.  

Обрачун по комаду. ком. 28,00     

VIII  УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:   

IХ  РАЗНИ РАДОВИ 

1. 

Демонтажа ревизионих плоча у ходнику код 
инсталација. Постојеће ревизионе плоче однети на 
депонију коју одреди Инвеститор, поставити нове плоче 
димензије 1x2,8м од универа беле боје. Универ плочу 
кантовати АБС траком, боја бела. Приликом монтаже 
универ плоча на зид, шрафове од монтаже сакрити, не 
треба да остану видљиви. Обрачун по m2. 

m2 

78,40 

    

IХ  УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:   

Х  ПРИПРЕМНИ ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

Демонтажним радовима обухваћена је комплетна демонтажа електро инсталација  у купатилима 28 соба на 3. спрату. У оквиру сваке 
позиције поред демонтажних радова обухваћене су и све активности на сортирању и складиштењу демонтираних делова.  Обавеза 
Извођача радова је да све сто није предвидјено за поновну уградњу записнички преда власнику простора, а СВЕ што је предвиђено за 
поновну монтажу да се, у договору са Инвеститором,  пажљиво демонтира, одложи и сачува до поновне уградње! 

1. 
Демонтажа постојећих инсталационих каблова и 
одношење истих на најближу депонију или место по 

нч 
28,00 
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жељи Инвеститора не даље од 10 км од објекта. 
Обрачун по норма часу. 

2. 

Демонтажа постојећих уградних етажних разводних 
ормана 3. спрата ( RО-31, RО-32, RО-33, RО-34, RО-35, 
RО-36). Комплет са демонтажом комплетне опреме из 
ормана, њеним чишћењем , испитивањем и припремом 
за поновну уградњу и свим потребним 
неспецифицираним материјалом. Обрачун по комплету. 

комплет 

6,00 

    

3. 

Демонтажа постојећих  прекидача  уз одлагање и 
адекватно складиштење у свему у складу са захтевима 
надзорног органа, односно представника Инвеститора. 
Обрачун по комплету. 

комплет 

28,00 

    

4. 

Демонтажа постојећих  светиљки  уз одлагање и 
адекватно складиштење у свему у складу са захтевима 
надзорног органа, односно представника Инвеститора. 
Обрачун по комплету. 

комплет 

56,00 

    

Х  УКУПНО ПРИПРЕМНИ ЕЛЕКТРО РАДОВИ:   

XI  ПРОВОДНИЦИ И PVC ЦЕВИ  

Набавка, испорука и уградња проводника и израда 
извода за расвету и вентилатор проводником типа 
N2XH-J 3x1,5 mm²,  положеним по зиду и плафону 
испод малтера - комплет са разводном  кутијом (без 
светиљке и прекидача) за сва купатила.    

    

1.  

Обрачун по m'.  m' 1500,00     

2.  

Набавка и испорука проводника и израда извода за 
утична места проводником типа N2XH-J 3x2,5 mm²,  
положеним по зиду и плафону испод малтера - комплет 
са разводном  кутијом (без утичнице). Обрачун по m'. m' 1400,00 

    

ХI  УКУПНО ПРОВОДНИЦИ И PVC ЦЕВИ:   

ХII  РАЗВОДНИ ОРМАН  

1.  Заштитни прекидач диференцијалне струје,двополни, 
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називне струје 25А и струје грешке 30mА, тип AC, LR 
25/2/003 произвођача "Legrand" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика. 
Обрачун по комаду. ком. 28,00     
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 
једнополни, називне струје 10А, k-kе окидања B, 
прекидне моћи 6kА према IEC 60947-2, сличан типу LP 
B 10/1 произвођача "Legrand" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.   

    

2.  

Обрачун по комаду. ком. 56,00     
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 
једнополни, називне струје 16А, k-kе окидања B, 
прекидне моћи 6kА према IEC 60947-2, сличан типу LP 
B 16/1 произвођача "Legrand" или одговарајући истих 
или бољих карактеристика.   

    

3.  

Обрачун по комаду. ком. 56,00     

4.  Ситан неспецифициран материјал паушал 
1,00 

    

ХII  УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН:   

ХIII  СВЕТИЉКЕ  

Монтажа постојећих (демонтираних)  светиљки након 
кречења.   

    
1.  

Обрачун по комаду ком. 56,00     

ХIII  УКУПНО СВЕТИЉКЕ:   

ХIV ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ  

1.  

Набавка, испорука и монтажа монофазне "шуко" 
утичнице са поклопцем, једнострука утичница, P+N+Т  
250V 16А, IP20, за монтажу у зид, комплет са PVC 
дозном Ø60мм, прирубницом 2М и маском 2М, беле 
боје, у складу са стандардом IEC 60884-1. Слично типу 
из програма "Mosaic", модуларни механизми, 
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произвођача "Legrand" или одговарајућa истих или 
бољих карактеристика. 
Све комплет по комаду. ком. 28,00     
Набавка, испорука, монтажа и повезивање серијских 
прекидача, 250V 10А,  за уградњу у зид са PVC 
разводном кутијом Ø 60mm, сличан типу "Prestige line" 
произвођача "Aling conel" или одговарајућa истих или 
бољих карактеристика.   

    

2.  

Све комплет по комаду. ком. 28,00     
Набавка, испорука, монтажа и повезивање купатилског 
аспиратора 15W, 230V 50Hz, Ø100mm, сличан типу 
"MTG A100-N" произвођача "Mak trade" или 
одговарајући истих или бољих карактеристика.   

    

3.  

Све комплет по комаду. ком. 28,00     

ХIV  УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ:   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

 
Укупна цена без ПДВ-а 

(дин.) 
Укупна цена са ПДВ-ом 

(дин.) 

I УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

II  УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

III УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   

IV УКУПНО  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА   

V  УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

VI  УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

VII  УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

VIII  УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:   
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IХ  УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ   

X УКУПНО ПРИПРЕМНИ ЕЛЕКТРО РАДОВИ   

ХI  УКУПНО ПРОВОДНИЦИ И PVC ЦЕВИ:   

ХII  УКУПНО РАЗВОДНI ОРМАН:   

ХIII  УКУПНО СВЕТИЉКЕ:   

ХIV  УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ   

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (ДИН.)  

УКУПН ПДВ (ДИН.)  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ (ДИН.)  

 
Датум:              Потпис овлашћеног  лица: 
                                                               
______________ године                                                                                                                                                  _____________________ 
  
 
 
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) 
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач 
има у реализацији изведених радова. Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном 
понуда ће се одбити.                                                                                                                                                                               
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Образац 12. 
 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 
 
 
 
 
 

Понуђач _________________________________________________ у поступку јавне набавке 
радова - уређење купатила у студентским собама на трећем спрату  у студентском дому 
„Живојин Ћулум” у Новом Саду, бр. ЈН 09/2020, је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

 
 
 
 
          Датум:             Понуђач: 
 
________________                                                                           ______________________ 
 
 
 
 
Напомена: Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу сви понуђачи. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се Изјава копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и потпише је овлашћено лице за сваког понуђача из групе 
понуђача.  
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Образац 13. 
 
 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме 
понуде број ______________ од __________ 2020. године у поступку јавне набавке радова - 
уређење купатила у студентским собама на трећем спрату  у студентском дому „Живојин 
Ћулум” у Новом Саду, ЈН 09/2020. 
 
 
 

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА 
ИЗНОС 

(у динарима) 

   

   

   

   

   

   

 
                                                                      УКУПНО: _______________________________  

 
 
Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
Место: ______________   
                                                                          Потпис овлашћеног лица Понуђача 
Датум: ______________ 
                                                                                                   _______________________ 
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Образац 14.(пример) 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК: ________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ: ____________________________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ____________________________________________________________ 

ПИБ: ________________________________________________________________________ 

И З Д А Ј Е 
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 

 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: Установа Студентски центар Нови Сад, улица Др. Симе 
Милошевића бр. 4, матични број:  08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873. 
 
Предајемо Вам (1) једну сопствену соло меницу, серијски број _______________, на износ 
од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно односно __________ динара, као средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, обезбеђења за озбиљност понуде у поступку 
додељивања уговора о јавној набавци радова број ЈН 09/2020 - уређење купатила у 
студентским собама на трећем спрату  у студентском дому „Живојин Ћулум” у Новом 
Саду по позиву за достављање понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца.  
Истовремено Вас овлашћујемо да, у случају уколико изменимо, допунимо или опозовемо 
нашу понуду након јавног отварања понуда или одбијемо да потпишемо уговор у 
законском року у случају да је наша понуда изабрана као најповољнија, приложену 
сопствену соло меницу са доспећем "по виђењу" и клаузулом "без протеста" доставите на 
наплату _________________________________________ (назив банке понуђача) код које се 
води наш текући рачун ___________________________________ (текући рачун понуђача). 
 

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис, сходно 
достављеном картону депонованих потписа код _______________________________ (назив 
банке Дужника) и важећи су ______ дана од дана јавног отварања понуда. 
 

Прилог:  

- 1 (једна) потписана и оверена печатом сопствена соло меница, 
- фотокопија картона депонованих потписа (само правна лица и предузетници), 
- фотокопија важеће потврде пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру 
меница и овлашћења НБС (само правна лица и предузетници) или фотокопија захтева за 
регистрацију менице овереног од стране пословне Банке. 
 
У ______________, дана __________ 2020. године. 

 
______________________________________ 

                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 14.а(пример) 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИК:________________________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:_____________________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________ 

ПИБ ПОНУЂАЧА:_________________________________________________________________ 

И З Д А Ј Е 
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: Установа Студентски центар Нови Сад, улица Др. Симе Милошевића бр. 4, 
матични број:  08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873. 
 
Предајемо Вам (1) једну бланко меницу, серијски број _______________, на износ од 10% 
од вредности понуде, односно _______________ динара без ПДВ-а, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, на основу уговора о јавној набавци 
радова број ЈН 09/2020 - уређење купатила у студентским собама на трећем спрату  у 
студентском дому „Живојин Ћулум” у Новом Саду, по јавном позиву за достављање 
понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца, као и 
на порталу "Службеног гласника Републике Србије".  
 
Издата соло меница може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором, тј. 
са роком важности 30 дана дужим од рока извршења уговорених обавеза. 
 
Овлашћујемо Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату 
сопствене соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски 
иницира наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. 
______________________ код Банке ______________________ а у корист текућег рачуна 
Повериоца бр. ___________________________ код Банке __________________________.  

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације Уговора дође до: промена 
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 
правни промет.  

Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис, сходно 
достављеном картону депонованих потписа код ___________________________________ 
(назив банке Дужника). 

Прилог: 

- 1 (једна) бланко соло меница 
- фотокопија картона депонованих потписа 
- фотокопију ОП обрасца 
- фотокопија захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне Банке  
 

У ____________ , дана __________ 2020. године.            
       _______________________________________ 

   (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 14б. (пример) 
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИК:________________________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача) 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:_____________________________________________________ 

ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________ 

ПИБ ПОНУЂАЧА:_________________________________________________________________ 

И З Д А Ј Е 
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: Установа Студентски центар Нови Сад, улица Др. Симе Милошевића бр. 4, 
матични број:  08054843, шифра делатности: 5590, ПИБ: 102028873. 
 
Предајемо Вам (1) једну сопствену соло меницу, серијски број _______________, на износ 
од 10% уговорене вредности јавне набавке, односно _______________ динара без ПДВ-а, 
као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, на 
основу уговора о јавној набавци радова број ЈН 09/2020 - уређење купатила у студентским 
собама на трећем спрату  у студентском дому „Живојин Ћулум” у Новом Саду, по јавном 
позиву за достављање понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца. Издата соло меница може се поднети на наплату у року доспећа 
утврђеном Уговором, тј. са роком важности 5 дана дужим од гарантног рока, односно до 
_____________________.  
Овлашћујемо Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату 
сопствене соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски 
иницира наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. 
______________________ код Банке ______________________ а у корист текућег рачуна 
Повериоца бр. ___________________________ код Банке __________________________.  

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације Уговора дође до: промена 
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за 
правни промет.  
Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћеног лица за потпис, сходно 
достављеном картону депонованих потписа код ___________________________________ 
(назив банке Дужника). 
 
Прилог:  
- 1 (једна) бланко соло меница 
- фотокопија картона депонованих потписа 
- фотокопија захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне Банке  
 
У ____________ , дана __________ 2020. године.                 ______________________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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Образац 15.  

  
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈА 

 

 
Изјављујем да смо посетили локацију у вези предметних радова - уређење купатила у 
студентским собама на трећем спрату  у студентском дому „Живојин Ћулум” у Новом Саду 
и то:  
 

 Студентски дом "Живојин Ћулум", ул. Булевар Деспота Стефана бр. 5а у Новом Саду 
 
и стекли увид и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо 
да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада видљиви, не могу бити 
основ за било какве накнадне промене у цени. 
 

 

 
Потпис овлашћених лица НАРУЧИОЦА: 
 
 
Слађана Киковић, Помоћник директора за техничке послове 
 
 
________________________________                                
 
 
                                                                
Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА:  
 
 
_________________________________                               
 
 
 

Датум обиласка:_________________         
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Образац 16. 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗНОМ ПРИСУСТВУ АНГАЖОВАНОГ 
РУКОВОДИОЦА РАДОВА НА ГРАДИЛИШТУ 

 
 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће ангажовани 
руководилац радова на градилишту бити: _______________________ (уписати име и 
презиме), са лиценцом ___________________ (уписати број лиценце уколико лице поседује 
лиценцу), а у току трајања радова на уређењу купатила у студентским собама на трећем 
спрату  у студентском дому „Живојин Ћулум” у Новом Саду, односно да ће током радног 
времена бити присутан извођењу предметних радова.  
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ:                                                         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА: 
                                                           
 
_______________________                                    __________________________________________ 
 
 
 
 
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВОДИОЦА             ПОТПИС РУКОВОДИЦА НА ГРАДИЛИШТУ  
НА ГРАДИЛИШТУ:                                                    И ПЕЧАТ (уколико поседује лиценцу) 
 
_______________________                                    __________________________________________ 
         
 
 
Датум:____________________ 
 
Место: ____________________ 
 
  
   
Образац оверити лиценцним печатом за руководиоца радова (уколико поседује лиценцни 
печат). 
 
   
    
   

 


