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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15),  а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013 
и 104/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 05-01 1877/1 од 
16.05.2017. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале 
вредности број 05-01 број 1877/2 од 16.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавне 
набавке мале вредности припремила је  
 
 

КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 

за јавну набавку мале вредности за набавку радова: Извођење радова на замени столарије 
ЈНМВ 12/2017 

 
 
 Конкурсна документација садржи укупно 53 стране и то: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци  3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 
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IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона са 
упутством како се доказује испуњеност тих услова  

5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 

VI Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона 18 

VII Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона 19 

VIII Образац понуде  20 

IX Образац структуре цене 23 

X Образац трошкова припреме понуде 32 

XI Образац изјаве о независној понуди 33 

 
XII 

Образац изјаве понуђача о средству финансијског обезбеђења за 
отклањање недостатака у гарантном року  

34 

XIII Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 35 

XIV Модел уговора 36 

XV Образац изјаве о располагању кадровским капацитетом 41 

XVI Шематски приказ столарије 42-53 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

 
1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Завод за биоциде и медицинску екологију, 

Београд, Требевићка бр. 16, интернет страница: www.biocidi.org.rs  

2) Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у у поступку јавне 
набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке  

3) Предмет јавне набавке редни број ЈНМВ 12/2017 су радови – Извођење радова на замени 
столарије 

4) Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

5) Особа за контакт: Гордана Диковић-Јовановић и Марија Мркић, телефон: 011/3054-044, e-
mail: zavod@biocidi.org.rs. Контакт искључиво радним данима и у радно време Наручиоца – 
од 08.00 до 15.00 сати. 
 

 

II 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

1)    Предмет јавне набавке редни број ЈНМВ 12/2017 су радови – Извођење радова на замени 
столарије 

 
2)  Опис предмета: Предмет јавне набавке је извођење радова на на замени столарије-прозора и 
врата на делу пословног објекта Завода за биоциде и медицинску екологију 

 
Назив и ознака из општег речника набавки:  

- Радови на уградњи столарије- 45420000 
 
Партије: Набавка није је обликована по партијама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biocidi.org.rs/
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III ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

 
ОПИС РАДОВА: 
 

Замена постојеће, дотрајале металне столарије и уградња нове ПВЦ и алуминијумске столарије. 
 

 Радови се изводе на објекту Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, 
Требевићка бр. 16. 

 Изабрани понуђач је у обавези да радове заврши у року од 45 дана од дана увођења у 
посао. 

 Захтев у погледу плаћања. Наручилац не одобрава авансно плаћање. Плаћање се врши по  
окончаној ситуацији, извршеној записничкој примопредаји радова, a на основу достављеног рачуна у 
року од 45 дана  

 Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда. 
      - У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 
 

            Место и  датум                                 М.П.                                         Потпис понуђача 

     _____________________                                                                    _______________________  
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1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:  

 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 

75. став 1. тачка 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. 
став 1. тачка 2) Закона); 

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

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

 
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона, и то:  
 

 1) Услов у погледу кадровског капацитета:  

 Понуђач је дужан да има радно ангажованих најмање једног дипломираног грађевинског 
инжењера, једног дипломираног инжењера машинства, једног машинског техничара и једног 
грађевинска техничара 

 2)  Услов у погледу техничког капацитета:  

 Да поседује сертификате за понуђено стакло, ПВЦ профиле и окове који се сматра документом 
информативног карактера, и исти служи за ближе одређење неких техничких карактеристика и 
изгледа тражених добара.  
 
  

2.    УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
1.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 



6 | 41 

 

Доказ:  

- Понуђач у статусу правног лица доставља: извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

- Понуђач предузетник доставља: извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра. 

 
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона 
  
Доказ:  
  
Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник понуђача, односно 
сваки законски заступник - уколико понуђач има више законских заступника, није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту пребивалишта или рођења законског заступника).  

 
Предузетници и физичка лица: 

1)  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, којим се потврђује да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
пребивалишта или рођења). 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона 
Доказ:  

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и  

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, не морају да доставе 
доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

4) Услов из члана 75. став 2. Закона 
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Доказ:  

1) Потписан и оверен Образац изјаве да је при састављању понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – 
Образац 8. 

 
          Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
члана 75. став 2. Закона.. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и члана 75. став 2. 
Закона.  

 
1.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

1)  Услов у погледу кадровског капацитета:  

 Понуђач је дужан да уз понуду достави копије уговора о раду или радном ангажовању (уговори о 
привременим и повременим пословима или уговори о делу) за најмање једног дипломираног 
грађевинског инжењера, једног дипломираног инжењера машинства, једног машинског техничара и 
једног грађевинског техничара 

2)  Услов у погледу техничког капацитета:  

 Понуђач је дужан да уз понуду достави сертификате за понуђено стакло, ПВЦ профиле и окове 
који се сматра документом информативног карактера, и исти служи за ближе одређење неких 
техничких карактеристика и изгледа тражених добара.  
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1, 2 , 4) Закона и услове из 

члана 76. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015 ), 

за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1, 2 и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу VI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75., дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

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

 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VII), потписану од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверену печатом.  
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 

 
 Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из чл. 75. као и 
услова из Конкурсне документације или нису достављени други докази о испуњавању тражених 
услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.   

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености 
услова мора бити оверена од надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или 
судског органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и 
достављена у преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни 
страни језик.  

 Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује 
испуњеност тражених услова издати од надлежних органа те државе. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то,  наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо 
доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

    Понуда се подноси на српском језику. 

    Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски 
језик оверен од судског тумача за предметни страни језик. 

2. САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА   

 Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у 
зависности од тога како понуђач наступа у понуди.     

 Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи, текста, 
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и 
оверу печатом.  

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 
понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.  
 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:  
1) уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 

словима сматраће се тачним;  
2) уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 

сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално  
3) уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на 

тој позицији укључена у вредност других радова  
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  
 

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 
1.Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. Закона, наведене и описане у 
делу Конкурсне документације: „IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова“ (у даљем тексту: Услови за учешће).  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је 
доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему у 
складу са упутством датим у Условима за учешће. 
2.Споразум о заједничком наступању (уколико понуду подноси група понуђача), 
3. Образац - Опис предмета јавне набавке 
4. Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН 
5. Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН 
6. Образац   1. – Образац понуде, 
7. Образац    2. – Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни,  
8. Образац   3. - Образац трошкова припреме понуде, 
9. Образац   4. - Образац изјаве о независној понуди, 
10. Образац 5 - Образац изјаве понуђача о средству финансијског обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року 
11. Образац 6. - Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 
12. Образац 7. - Модел уговора 
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13. Образац 8 – Изјава понуђача о кадровском капацитету са доказима о испуњености капацитета 
14. Сертификати за уграђена стакла, окове и ПВЦ профиле. 
 
 Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица и 
оверени печатом. 
 
 Понуђач подноси понуду непосредно на писарници или путем поште, у затвореној коверти 
или кутији, овереној печатом на адресу наручиоца: Завод за биоциде и медицинску екологију, 11030 
Београд, Требевићка бр 16, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на 
замени столарије, редни број ЈНМВ 12/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

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

 
Понуда мора бити затворена на такав начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од 
стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

 
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуда 

сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда 
вратити неотворену понуђачу, са назнакoм да је поднета неблаговремено. 

 
 Рок за подношење понуде је: 05.06.2017. године до 10.00 часова.  
 
 Место, време и начин отварања понуда: 

Понуде ће бити отворене јавно 05.06.2017. године у 10,15 часова на адреси Наручиоца, 
Завод за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка бр. 16, кацеларија број 24. 

 
 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 

У поступку јавног отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача, који су дужни да Комисији за јавну набавку, непосредно пре почетка јавног отварања 
понуда, предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда које мора бити оригинал, са 
бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица 
понуђача. 
 
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 У овој јавној набавци није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач у понуди може да наступи:  
- самостално (понуду подноси самостално и самостално извршава јавну набавку),  
- са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 

подизвођачу) и  
- као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку). 

 
4.1.       САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 У Обрасцу понуде – Образац 1, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
понуду подноси самостално, са подизвођачем или понуду подноси као заједничку понуду. 
 
4.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 Ако понуђач понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде – Образац 1, 
наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, назив и седиште подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (а који не може бити већи од 50% 
укупне вредности набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 
број подизвођача. 
 Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи уговор са наручиоцем, сваки ангажовани 
подизвођач мора бити наведен у уговору.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености услова за учешће. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. У наведеном случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако 
потраживање није доспело. 
          У случају да се доспела потраживања преносе дирекно подизвођачу, односно у случају 
промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о облигационим 
односима („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. 
Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља). 
 
4.3. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу послова. 

  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

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

 
5.  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 
 Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем у року за 
подношење понуда.              
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 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 
доставља. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за биоциде и 
медицинску екологију, Београд, Требевићка бр. 16, са назнаком: 
- „Измена понуде у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – 
Извођење радова на замени столарије, редни број јавне набавке ЈНМВ 12/2017, НЕ 
ОТВАРАТИ“, или 

- „Допуна понуде у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – 
Извођење радова на замени столарије, редни број јавне набавке ЈНМВ 12/2017, НЕ ОТВАРАТИ“ 
или 

- „Опозив понуде у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – 
Извођење радова на замени столарије, редни број јавне набавке ЈНМВ 12/2017, НЕ 
ОТВАРАТИ“, или 

- „Измена и допуна понуде у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова 
– Извођење радова на замени столарије, редни број јавне набавке ЈНМВ 12/2017, НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
  На полеђини коверте или на кутији понуђач даје свој назив и адресу. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати 
поднету понуду. 

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ  
           ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

6.1. Захтеви у погледу услова, рока и начина плаћања:  

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
 Понуђач не може тражити аванс. 
 Наплата изведених радова вршиће се путем окончане ситуације. Наручилац ће извршити 
исплату у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације.  
 

6.2. Захтеви у погледу рока завршетка радова: 

 Изабрани понуђач је у обавези да радове заврши у року од 45 дана од дана увођења у 
посао. 
          
              6.3.        Захтеви у погледу рока важења понуде:  

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 6.4. Захтев у погледу гарантног рока:  

 Гарантни рок за изведене радове: не краћи од 2 године од дана примопредаје радова, а за 
уграђене ПВЦ профиле минимум 10 година и за уграђене окове минимум 10 година. 
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7. ЦЕНА  

Цена се исказује у динарима без ПДВ, припадајући ПДВ изражен процентуално и номинално 
у динарима, у складу са Законом о порезу на додату вредност и укупна цена са ПДВ.  

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему, у случају 
несагласности, текстуално изражена цена има предност у односу на нумерички изражену цену. 

Цена је фиксна и непроменљива до завршетка радова. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама 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 
образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним, у свему према члану 92. 
Закона. 

 
 

8. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗЕ 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

8.1. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:  
 

  Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје, на име гаранције 
за отклањање недостатака у гарантном року достави: 

 
- сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити 
евидентирана у Регистру менице и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница 
треба да буде оверена печатом и потписана оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за 
заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, на име отклањања недостатака у гарантном року  и са назначеним износом од 5% од 
вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом без протеста са роком важности 5 дана дужим од 
уговореног гарантног рока за испоручена добра. 
 
 Саставни део Конкурсне документације је Образац 5. – Образац изјаве којом се понуђачи 
обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средство финансијског обезбеђења за 
отклањање недостатака у гарантном року.  
 

  Наручилац ће да ово средство обезбеђења уновчити, у случају да понуђач не буде извршио 
обавезу отклањања недостатака у гарантном року због којих је умањена могућност коришћења 
предметног добра.  

 
  

9.       ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА  

 Наручилац је дужан да: 
1. чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди;  
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2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди и 

3. чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 

 
 Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и 
остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање. 
 Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу 
великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се 
поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви 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.  
 Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као 
поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве 
податке у односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа 
и оцене понуда. 
 
10.       ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

 Заинтересовано лице може, путем електронске поште, на e-mail адресу: zavod@biocidi.org.rs 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем 
понуде, при чему мође да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније пет дасна пре истека рока за подношење понуде.  

 
 Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране 

потенцијалних понуђача објави одговор на на Порталу јавних набавки и званичној интернет 
презентацији www.biocidi.rs. 

 Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, 
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом (011/30-54-044). 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

  
11.  УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку после 
доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети 
писмени захтев наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу које је тражило омогући увид у документацију 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 
пријема писаног захтева, уз обавезу заштите података, у складу са чланом 14. Закона. 

 После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача. 

http://www.biocidi.rs/
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 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
12. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све 

у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  
 
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.  
Наручилац може да одбије 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 за радове.  
 
Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, 
односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 
13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. 

 У случају да две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће 
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бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 

  Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване 
услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације – одговарајуће и прихватљиве 
понуде.  

 Понуда за коју је Наручилац утврдио да је неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је 
не може накнадно допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом. 

           

14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве – Образац 6.). 
 
15. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице (у даљем 
тексту: подносилац захтева), који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне 
набавке који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
 Захтев за заштиту права 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. Закона (којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а 
која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се 
захтев сматрао потпуним) и 
7) потпис подносиоца.  
 
 Ако поднети захтев не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити 
закључком.  
 Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 
повратницом, на адресу Завод за биоциде и медицинску екологију, 11030 Београд, ул. Требевићка 
бр. 16; путем електронске поште на е-mail адресу: zavod@biocidi.org.rs или на факс: +381(11)30-54-
044. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних анбавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.  
 
 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 

mailto:zavod@biocidi.org.rs
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наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
 
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
 После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана 
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу од 60.000,00 динара, број жиро рачуна 840-30678845-06, шифра плаћања 153 
(налог за уплату), или 253 (налог за пренос), позив на број: 12/17, сврха: ЗЗП, назив наручиоца, број 
јавне набавке: ЈНМВ 12/17, корисник: Буџет Републике Србије.  

 
16.          РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор о јавној 
набавци, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона. 
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VI 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 ,14/15 
и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач____________________________________________у поступку јавне набавке радова: 
Извођење радова на замени столарије, редни број јавне набавке ЈНМВ 12/2017, испуњава све 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

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

               (потпис овлашћеног лица) 
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VII 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач _________________________________ у поступку јавне набавке радова: Извођење 
радова на замени столарије,  редни број јавне набавке ЈНМВ 12/2017, испуњава све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 
и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

 
 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 1. 

      

Понуда број____________од ___________    
за јавну набавку мале вредности радова: Извођење радова на замени столарије,  редни број јавне набавке ЈНМВ 

12/2017 
 
 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде): 
I. САМОСТАЛНО 

II. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
III. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

  Посл. име или скр. назив понуђача / 
носиоца посла посла 

 
 
 
 
 
 попосла: 

  

   Aдреса седишта:  

  Одговорно лице (потписник уговора):     

  Особа за контакт:   

  Телефон/факс:   

  Е-mail:   

  Текући рачун и банка:   

  Матични број:   

  Порески број – ПИБ:   

  ПДВ број:                                  

Уписан у Регистар понуђача 
(заокружити): 

да                        не 

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 Пословно име или скраћени назив подизвођача:  

  Aдреса седишта:  

  Одговорно лице: 
 

 

  Особа за контакт:  

  Телефон/факс:  

  Е-mail:  

  Текући рачун и банка:  

  Матични број:  

  Порески број – ПИБ:  
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  ПДВ број:                                

Уписан у Регистар понуђача 
(заокружити): 

                    да                        не 

Део предмета и проценат укупне вредности набавке који ће 
се извршити преко подизвођача (не већи од 50%) 

 

III ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

  Пословно име или скраћени назив члана групе:  

   Aдреса седишта:  

 Одговорно лице (потписник уговора):   

  Особа за контакт:  

  Телефон/факс:  

  Е-mail:  

  Текући рачун и банка:  

  Матични број:  

  Порески број – ПИБ:  

  ПДВ број:                                 

  Уписан у Регистар понуђача:   
(заокружити): 

                    да                             не 

IV   EЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 

Укупна цена без ПДВ-а: 
 

 

Износ ПДВ: 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Словима укупна цена без ПДВ-а:  
 

 

 
Рок и начин плаћања: 

по окончаној ситуацији у року од 45 дана 
 

 
Рок важења понуде (не краће од 60 дана од дана отврања 
понуда) 

 
________ дана од дана отварања понуда 

Рок извођења радова после увођења у посао (не дуже од 45 
дана) 

________дана од дана увођења у посао   

Гарантни рок: -за изведене грађевинске радове __________ године од 
дана примопредаје радова (не краћи од 2 године од дана 
примопредаје радова) 
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-за уграђене ПВЦ профиле: ______ година од дана 
примопредаје радова (не краће од 10 година) 
-за уграђене окове: ____ година од дана примопредаје 
радова (не краће од 10 година). 

Део предмета и проценат укупне вредности набавке који ће 
се извршити преко подизвођача (не већи од 50%) 

______% (не може бити већи од 50%). 

 
 
 
Датум                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

    М. П.  
__________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 | 41 

 

IХ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

ОБРАЗАЦ 2. 

 
Јавна набавка радова – Извођење радова на замени столарије 

редни број набавке ЈНМВ 12/2017 
 

 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 
мере 

Кол.    Јед. цена 
  без ПДВ-а            

Јед. цена 
са ПДВ-ом           
 

 Укупна 
цена 
без ПДВ-а 
    (3х4) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 
 

(3Х5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.0.    ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:   

1.1.Демонтажа двокрилних врата. У 
цену је урачунато одлагање на 
депонију или на  место које одреди 
инвеститор 
267/353cm 

      
ком 

  
5 

       
 

                   
 

  

1.2. Демонтажа једнокрилних 
врата. У цену је урачунато 
одлагање на депонију или на  
место које одреди инвеститор 
100/200cm 

      
ком 

  
1 

    

1.3. Демонтажа двокрилних врата.  
У цену је урачунато одлагање на 
депонију или на  место које одреди 
инвеститор. 
 177/200cm 

      
ком 

  
1 

    

1.4.Демонтажа једнокрилних врата. 
У цену је урачунато одлагање на 
депонију или на  место које одреди 
инвеститор:  
100/205cm 

      
ком 

  
1 

    

1.5. Демонтажа двокрилних 
застакљених врата са фиксним 
делом и надсветлом.  У цену је 
урачунато одлагање на депонију 
или на  место које одреди 
инвеститор. 
240/210cm 

      
ком 

  
1 

    

1.6. Демонтажа двокрилних врата 
са надсветлом.  У цену је 
урачунато одлагање на депонију 
или на  место које одреди 
инвеститор. 
135/285cm 

      
ком 

  
2 

    

1.7. Демонтажа двокрилних 
застакљених врата са фиксним 

      
ком 

  
1 
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делом и надсветлом.  У цену је 
урачунато одлагање на депонију 
или на  место које одреди 
инвеститор. 
 240/290cm 

1.8. Демонтажа фасадних 
једнокрилних врата. У цену је 
урачунато одлагање на депонију 
или на  место које одреди 
инвеститор.  
90/275cm 

      
ком 

  
1 

    

1.9. Демонтажа фасадне 
застакљене преграде. У цену је 
урачунато одлагање на депонију 
или на  место које одреди 
инвеститор. 
90/235cm 

      
ком 

  
1 

    

1.10. Демонтажа застакљених 
врата. У цену је урачунато 
одлагање на депонију или на  
место које одреди инвеститор 
185/260cm 

      
ком 

  
1 

    

УКУПНО 1.0. ПРЕТХОДНИ 
РАДОВИ 

   

2.0. ПВЦ СТОЛАРИЈА 
 

 

2.1. Израда и монтажа двокрилних 
врата од алуминујумских профила 
пластифицираних у белу боју са 
панел испуном у доњој зони, а у 
горњој застакљена (један део је 
фиксан). Димензије проверити на 
лицу места. Сав материјал 
неопходан за монтажу врата улази 
у цену позиције као и обрада 
шпалетни унутра и споља након 
уградње (малтерисање, глетовање, 
бојење). Позиција обухвата и 
покривне алуминијумске L профиле 
по ободу врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата. 
Застакљивање термоизолационим 
стаклом 2х4мм пуњено аргоном. 
267/353 cm 
Ознака број 1 у Шеми столарије 

      
ком 

  
1 

    

2.2. Израда и монтажа двокрилних 
врата фиксна од алуминујумских 
профила пластифицираних у белу 
боју са панел испуном у доњој 
зони, а у горњој застакљена. 

      
ком 

  
3 
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Димензије проверити на лицу 
места. Сав материјал неопходан за 
монтажу врата улази у цену 
позиције као и обрада шпалетни 
унутра и споља након уградње 
(малтерисање, глетовање, бојење). 
Позиција обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата. 
Застакљивање термоизолационим 
стаклом 2х4мм пуњено аргоном. 
267/353 cm 
Ознака број 2 у Шеми столарије 

2.3. Израда и монтажа двокрилних 
врата од алуминујумских профила 
пластифицираних у белу боју са 
панел испуном у доњој зони, а у 
горњој застакљена. Димензије 
проверити на лицу места. Сав 
материјал неопходан за монтажу 
врата улази у цену позиције као и 
обрада шпалетни унутра и споља 
након уградње (малтерисање, 
глетовање, бојење). Позиција 
обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата. 
Застакљивање термоизолационим 
стаклом 2х4мм пуњено аргоном. 
267/353 cm 
Ознака број 3 у Шеми столарије 

      
ком 

  
1 

    

2.4. Израда и монтажа двокрилних 
врата од ПВЦ профила у белој боји 
са пуном испуном и уграђеном 
прострујном решетком у доњој 
зони врата.  
Димензије проверити на лицу 
места. Сав материјал неопходан за 
монтажу врата улази у цену 
позиције као и обрада шпалетни 
унутра и споља након уградње 
(малтерисање, глетовање, бојење). 
Позиција обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата.  
Врата израдити од петокомрних 
ПВЦ профила, по систему REHAU, 
типа ропласт или трокал.  

      
ком 

  
1 
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Оков системски, sigenia или roto. 
Видни делови окова треба да су у 
складу са одабраном бојом 
профила 
177/200 cm 
Ознака број 4 у Шеми столарије 

2.5.  Израда и монтажа 
једнокрилних врата од ПВЦ 
профила у белој боји са пуном 
испуном и уграђеном прострујном 
решетком у доњој зони врата.  
Димензије проверити на лицу 
места. Сав материјал неопходан за 
монтажу врата улази у цену 
позиције као и обрада шпалетни 
унутра и споља након уградње 
(малтерисање, глетовање, бојење). 
Позиција обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата.  
Врата израдити од петокомрних 
ПВЦ профила, по систему REHAU, 
типа ропласт или трокал.  
Оков системски, sigenia или roto. 
Видни делови окова треба да су у 
складу са одабраном бојом 
профила 
100/200 cm 
Ознака број 5 у Шеми столарије 

      
ком 

  
1 

    

2.6. Израда и монтажа 
једнокрилних врата од ПВЦ 
профила у белој боји са панел 
испуном. 
Димензије проверити на лицу 
места. Сав материјал неопходан за 
монтажу врата улази у цену 
позиције као и обрада шпалетни 
унутра и споља након уградње 
(малтерисање, глетовање, бојење). 
Позиција обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата.  
Врата израдити од петокомрних 
ПВЦ профила, по систему REHAU, 
типа ропласт или трокал.  
Оков системски, sigenia или roto. 
Видни делови окова треба да су у 
складу са одабраном бојом 
профила 

      
ком 

  
1 
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100/205 cm 
Ознака број 6 у Шеми столарије 

2.7. Израда и монтажа застакљене 
преграде са двокрилним вратима и 
фиксним делом. Позиција обухвата 
и покривне алуминијумске L 
профиле по ободу преграде споља 
и унутра пластифициране у боју 
врата. Сав материјал неопходан за 
монтажу преграде улази у цену 
позиције као обрада шпалетни 
након уградње (малтерисање, 
глетовање, бојење).  
Стакло је термоизолационо 2х4мм 
пуњено аргоном.  
240/210 cm 
Ознака број 7 у Шеми столарије 

      
ком 

  
1 

    

2.8. Израда и монтажа двокрилних 
застакљених врата од ПВЦ 
профила у белој боји са 
надсветлом. 
Димензије проверити на лицу 
места. Сав материјал неопходан за 
монтажу врата улази у цену 
позиције као и обрада шпалетни 
унутра и споља након уградње 
(малтерисање, глетовање, бојење). 
Позиција обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата.  
Врата израдити од петокоморних 
ПВЦ профила, по систему REHAU, 
типа ропласт или трокал.  
Оков системски, sigenia или roto. 
Видни делови окова треба да су у 
складу са одабраном бојом 
профила 
Гриз стакло је термоизолационо 
2х4мм пуњено аргоном.  
135/285 cm 
Ознака број 8 у Шеми столарије 

      
ком 

  
2 

    

2.9. Израда и монтажа 
једнокрилних застакљених врата 
од ПВЦ профила у белој боји са 
надсветлом. 
Димензије проверити на лицу 
места. Сав материјал неопходан за 
монтажу врата улази у цену 
позиције као и обрада шпалетни 
унутра и споља након уградње 

      
ком 

  
1 
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(малтерисање, глетовање, бојење). 
Позиција обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата.  
Врата израдити од петокоморних 
ПВЦ профила, по систему REHAU, 
типа ропласт или трокал.  
Оков системски, sigenia или roto. 
Видни делови окова треба да су у 
складу са одабраном бојом 
профила 
Стакло је термоизолационо 2х4мм 
пуњено аргоном.  
90/275 cm 
Ознака број 9 у Шеми  

2.10. Израда и монтажа 
застакљене ПВЦ преграде са 
двокрилним вратима, фиксним 
деловима и надсветлом. Позиција 
обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
преграде споља и унутра 
пластифициране у боју врата. Сав 
материјал неопходан за монтажу 
преграде улази у цену позиције као 
обрада шпалетни након уградње 
(малтерисање, глетовање, бојење).  
Стакло је термоизолационо 2х4мм 
пуњено аргоном.  
240/290 cm 
Ознака број 10 у Шеми столарије 

      
ком 

  
1 

    

2.11. Израда и монтажа 
једнокрилних застакљених врата 
са надсветлом од ПВЦ профила 
Димензије проверити на лицу 
места. Сав материјал неопходан за 
монтажу врата улази у цену 
позиције као и обрада шпалетни 
унутра и споља након уградње 
(малтерисање, глетовање, бојење). 
Позиција обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата.  
Врата израдити од петокоморних 
ПВЦ профила, по систему REHAU, 
типа ропласт или трокал.  
Оков системски, sigenia или roto. 
Видни делови окова треба да су у 
складу са одабраном бојом 

      
ком 

  
1 
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профила 
Стакло је термоизолационо 2х4мм 
пуњено аргоном.  
90/235 cm 
Ознака број 11 у Шеми 

2.12. Израда и монтажа 
двокрилних застакљених врата 
једним фиксним делом и 
надсветлом од ПВЦ профила 
Димензије проверити на лицу 
места. Сав материјал неопходан за 
монтажу врата улази у цену 
позиције као и обрада шпалетни 
унутра и споља након уградње 
(малтерисање, глетовање, бојење). 
Позиција обухвата и покривне 
алуминијумске L профиле по ободу 
врата споља и унутра 
пластифициране у боју врата.  
Врата израдити од петокоморних 
ПВЦ профила, по систему REHAU, 
типа ропласт или трокал.  
Оков системски, sigenia или roto. 
Видни делови окова треба да су у 
складу са одабраном бојом 
профила 
Стакло је термоизолационо 2х4мм 
пуњено аргоном.  
185/260 cm 
Ознака број 12 у Шеми 

      
ком 

  
1 

    

УКУПНО 2.0. ПВЦ СТОЛАРИЈА: 
 

  

3.0. ПВЦ СТОЛАРИЈА, ПРОЗОРИ – ПРЕТХОДНИ 
РАДОВИ 
 

 

3.1. Демонтажа постојећих 
прозора.  У цену је урачунато 
одлагање на депонију или на  
место које одреди инвеститор.  
Обрачун по комаду. 

   

Прозори дим. 130/92 cm, ком. 2 

Прозори дим. 130/185 cm, ком. 22 

Прозори дим. 90/90 cm, ком. 4 

Прозори дим. 100/130 cm, ком. 1 

Прозори дим. 100/120 cm, ком. 2 

Прозори дим. 130/67 cm, ком. 2 

Прозори дим. 140/140 cm, ком. 20 

Прозори дим. 60/60 cm, ком. 7 
Прозори дим. 130/50 cm, ком. 3 
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Укупно прозори:  ком.  
 

65 
 

 
 

УКУПНО 3.0. ПВЦ СТОЛАРИЈА,  
ПРОЗОРИ – ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 

  

4.0. ПВЦ СТОЛАРИЈА 
 

4.1. Израда и постављање 
застакљених петокоморних ПВЦ 
прозора. Прозоре израдити од ПВЦ 
профила, по систему REHAU, типа 
ропласт или трокал. Све елемeнте 
за фиксирање прозора у отвору, 
као и материјал за дихтовање 
прозора по обиму, обухватити 
ценом позиције. У позицију улазе и 
кутијасти челични профили 4/4цм, 
по ободу прозора, заштићени 
антикорозивном бојом. У цену 
позиције урачунати и спољну 
окапницу од алуминијумског лима 
као и прозорску клупицу са 
унутрашње стране. Позиција 
обухвата покривне алуминијумске 
L профиле по ободу прозора 
споља и унутра пластифициране у 
боју прозора. Застакљивање 
термоизолационим стаклом 2х4мм 
пуњено аргоном. Оков системски, 
sigenia или roto. Видни делови 
окова треба да су у складу са 
одабраном бојом профила. 
Димензије проверити на лицу 
места. У цену урачунати и обраду 
шпалетни унутра и споља  
(малтерисање, глетовање, бојење). 
Обрачун по комаду 

      

Прозори дим. 130/92 cm, Ознака 
број 13 у Шеми 

ком. 2     

Прозори дим. 135/50 cm, Ознака 
број 14 у Шеми 

ком. 3     

Прозори дим. 130/67 cm, Ознака 
број 15 у Шеми 

ком. 2     

Прозори дим. 130/185 cm, Ознака 
број 16 у Шеми 

ком. 22     

Прозори дим. 90/90 cm, Ознака 
број 17 у Шеми 

ком. 4     

Прозори дим. 100/130 cm, Ознака 
број 18 у Шеми 

ком. 1     

Прозори дим. 100/120 cm, Ознака 
број 19 у Шеми 

ком. 2     
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Прозори дим. 140/140 cm, Ознака 
број 20 у Шеми 

ком. 20     

Прозори дим. 60/60 cm, Ознака 
број 21 у Шеми 

ком. 7     

Прозори дим. 90/140 cm, Ознака 
број 22 у Шеми 

ком. 2     

4.2. Набавка материјала (AL 
лајсни) 5/5cm и постављање са 
спољашње стране већ монтираних 
прозора. У цену улази материјал и 
монтажа. 

Обрачун по mꞌ 

mꞌ 102     

УКУПНО 4.0. ПВЦ СТОЛАРИЈА 
 

  

 
 У јединичну цену добра урачунати су сви зависни трошкови понуде.  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

1) у колони 4. уписати износ јединичне цене, по јединици мере без ПДВ; 

2) у колони 5. уписати износ јединичне цене, по јединици мере са ПДВ; 

3) у колони 6. уписати износ укупне цене без ПДВ и то тако што ће се помножити јединична 
цена (из колоне 4.) са укупном количином добра (из колоне 3.); 

4) у колони 7. уписати износ укупне цене са ПДВ и то тако што ће се помножити јединична цена 
(из колоне 5.) са укупном количином добра (из колоне 3.). 

 

 

Датум:                                              М.П.                        Потпис одговорног лица 
______________________ 

 
 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том 
случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 1. Закона. 
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Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 3. 

 
Јавна набавка радова – Извођење радова на замени столарије,  редни број јавне набавке  

ЈНМВ 12/2017 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  _________________________________________________  

АДРЕСА:   _________________________________________________ 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА (динара) 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.   

4.   

5.   

УКУПНИ ТРОШКОВИ, без ПДВ-а: 
 
 

Износ ПДВ-а (___________ %): 
 
 

УКУПНИ ТРОШКОВИ, са ПДВ-ом: 
 
 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду истих. 
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум:                                              М.П.                        Потпис одговорног лица 
______________________ 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  ОБРАЗАЦ 4. 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                              (назив понуђача) 
даје:  

 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у поступку јавне 
набавке радова – Извођење радова на замени столарије, редни број јавне набавке ЈНМВ 
12/2017 поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 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, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 
СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ОБРАЗАЦ 5. 

  

 У  поступку јавне набавке радова – – Извођење радова на замени столарије, редни број 
јавне набавке ЈНМВ 12/2017, понуђач даје следећу 

 

И З Ј А В У 

    

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу у моменту 

примопредаје радова доставити оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року, прописно потписану и оверену, у износу 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, са копијом депо картона, овлашћењем 

за попуну менице, насловљеним на Завод за биоциде и медицинску екологију, са клаузулом „без 

протеста“ и листингом са сајта Народне банке Србије.    

 

 

                       М.П. 
 
 

Потпис одговорног лица  
__________________________ 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ 
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

ОБРАЗАЦ 6. 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _________________________________________  (навести назив понуђача), у поступку 
јавне набавке радова – – Извођење радова на замени столарије, редни број јавне набавке 
ЈНМВ 12/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 
 

 
 
 
 
           

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIV 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
  

ОБРАЗАЦ 7. 

 
о јавној набавци  радова – Извођење радова на замени столарије 

 
 

Закључен између: 
1.Наручиоца  Завод за биоциде и медицинску екологију  
са седиштем у Београду, улица Требевићка бр. 16, ПИБ: 102142866,  Матични број: 07011563 
Број рачуна: 310-216424-65   Назив банке: НЛБ банка а.д. Београд. 
Телефон:011/30-54-000,  Телефакс:011-30-54-044 
кога заступа Прим. др Драгана Деспот 
(у даљем тексту: наручилац) 
  
2................................................................................................. 
са седиштем у .........................................., улица .........................., ПИБ:....................... Матични број: 
..................................... 
Број рачуна: ..................................................... Назив банке:..................................................., 
Телефон:............................Телефакс:.................................. 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: извођач), 
 
3................................................................................................. 
са седиштем у .................................., улица ..................................., ПИБ:................................... Матични број: 
...................................... 
Број рачуна: ..................................................... Назив банке:..................................................., 
Телефон:............................Телефакс:.................................. 
кога заступа...................................................................  
 
Основ уговора: 
ЈНМВ 12/2017 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од__________________ 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора су радови: Извођење радова на замени столарије на делу пословног објекта Завода за 
биоциде и медицинску екологију (у  даљем тексту:  радови), у Заводу за биоциде и медицинску екологију у 
свему према усвојеној понуди бр. ______________од ____________________.2017. године која чини 
саставни део овог Уговора. 

 
 

У складу са изабраном понудом, Извођач ће реализацију уговора делимично поверити: 
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________(навести назив и седиште сваког 
ангажованог подизвођача, уколико је Извођач у понуди наступио са подизвођачем/има). 
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Члан 2. 
 

Извођач је дужан да радове их члана 1. став1. овог уговора изведе квалитетно, у свему према предмеру 
радова, који су саставни део изабране понуде понуђача бр. _____________ од _________2017. године. 
 

Члан 3. 
 

Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи 
"Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у 
пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у пречишћеном тексту), 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука 
УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 (чл. 129-134.) и 145/2014). и сагласно важећим техничким 
прописима, стандардима и нормативима. 
 
Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и 
својом радном снагом изврши уговорене радове.  
 
Одговорни извођач радова мора да испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи.  
 
Решење о именовању одговорног извођача радова представља саставни део овог уговора.  
 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да је вредност радова из предмета овог Уговора, без ПДВ-а ________________ 
динара и (словима: ___________________________________________) а са ПДВ _________________ 
динара и (словима: _________________________________________________). 
 
Јединичне цене одређене су за јединицу мере појединих врста радова и не могу се мењати.  
Наручилац се обавезује да уговорену цену за уговорене и изведене радове из предмета овог Уговора плати 
Извођачу на текући рачун бр. ______________________ код банке __________________________. 
 

Члан 5. 
 

Наплата изведених радова вршиће се по окончаној ситуацији у року од 45 дана. 
 

Члан 6. 
 
Извођач се обавезује да у моменту примопредаје радова достави наручиоцу сопствену бланко меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 
овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице насловљену на Завод за биоциде и 
медицинску екологију, у износу од 5% од вредности уговора, са клаузулом «без протеста», са роком 
важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.  
 
Извођач се, такође обавезује да у случају продужења рока за извођење радова продужи рок важења 
средстава финансијског обезбеђења.  
 

Члан 7. 
Извођач се обавезује да:  
-решењем одреди одговорног извођача радова, и о томе обавести Наручиоца у писаној форми непосредно 
при увођењу у посао; 
-радове изводи у свему према техничкој документацији у складу са прописима, стандардима и правилма 
струке који важе за поједине врсте радова; 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk72/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk81/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk64/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk24/11
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk24/11-88
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk24/11-89
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk121/12
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk121/12-2
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk42/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk50/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk98/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk132/14
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk132/14-129
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk145/14
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-организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ градилишту, предузме све мере хигијенско-
техничке заштите, заштите на раду и друге мере ради обезбеђења објекта, сигурности људи, саобраћаја, 
суседних објекта и околине за време трајања радова; 
-обезбеђује објекат и околину у случају прекида радова; 
-о свом трошку обезбеди чување, заштиту и одржавање изведених радова до предаје Наручиоцу. 
 

Члан 8. 
 

Даном почетка извођења радова сматра се дан увођења Извођача у посао. 
Извођач ће бити уведен у посао најкасније у року од 7 дана од дана потписивања уговора, о чему ће се 
сачинити записник.  
Извођач је дужан да уговорене радове изведе у року од _____календарских дана од дана увођења у посао.  
 

Члан 9. 
 

Извођач се обавезује да за, сваки евентуални дан задоцњења, односно прекорачења рока из члана 8. овог 
Уговора наручиоцу исплати на име уговорне казне 2‰ од укупне уговорене вредности радова, с тим да 
укупна вредност по уговорној казни не пређе 5% од укупне вредности изведених радова.  
 

Члан 10. 
 

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова из предмета овог Уговора, без 
плаћања уговорне казне, због наступања ванредних догађаја – околности које се нису могле предвидети у 
време закључења овог Уговора, а које се сматрају оправданим разлогом за продужење уговореног рока и то:  
-виша сила: земљаотрес, поплава, пожар и друго; 
-мере предвиђене актима надлежних државних органа; 
-извођење додатних (непредвиђених и накнадних радова); 
-атмосферсе и климатске прилике изузетно неуобичајене за годишње доба у коме се радови изводе које 
могу да утичу на квалитет радова.  
За продужење уговореног рока из разлога из става 1. овог члана Извођач је дужан да, пре истека уговореног 
рока за извођење радова, у писаној форми затражи продужење уговореног рока од Наручиоца, па ако се 
Наручилац сагласи продужење уговореног рока регулисаће се анексом овог Уговора.  
 

Члан 11. 
 

Извођач нема право на продужење уговореног рока за извођење радова због наступања ванредних 
догађаја-околности из члана 10. овог Уговора, који су наступили након што је Извођач већ пао у доцњу са 
извођењем радова.  
 

Члан 12. 
 

Извођач се обавезује да радове из предмета овог Уговора изврши непосредно, са својом радном снагом, 
материјалом, средствима и опремом у обиму према усвојеној понуди.  
Извођач може поверити поједине радове подизвођачу на извођење у обиму и према опису из усвојене 
понуде, уколико је у понуди наступио са једном или више подизвођача.  
 

Члан 13. 
 

Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима наручиоца и отклони недостатке на изведеним 
радовима у складу са примедбама о свом трошку. 
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Уколико Извођач не поступи по примедбама наручиоца у року одређеном који одреди наручилац, наручилац 
има право да радове изведе, односно отклони недостатке сам или ангажовањем трећег лица о трошку 
Извођача.  

Члан 14. 
 

Извођач је дужан да по изведеним радовима уклони са градилишта преостали материјал, опрему, средства 
за рад, очисти градилиште од отпадака и уреди га за несметано коришћење.  
 

Члан 15. 
 

Извођач је дужан, да одмах по завршетку радова, обавести Наручиоца да су радови који су предмет овог 
Уговора завршени.  
Примопредаја и коначни обрачун изведених радова извршиће се најкасније у року од 8 дана рачунајући од 
дана завршетка радова.  
 

Члан 16. 
 

Примопредају изведених радова врши Комисија за примопредају изведених радова и коначни обрачун 
састављена од најмање три члана од којих два члана именује Наручилац, а остале чланове Извођач. 
Раду Комисије за примопредају изведених радова обавезно присуствује и одговорни извођач. Он има 
обавезу да, на захтев Комисије, дају сва потребна образложења и податке у вези изведених радова, а у 
циљу успешног рада Комисије.  
О примопредаји изведених радова сачињава се записник. 
У Записнику о примопредаји изведених радова се констатује да ли је Извођач извео уговорене радове на 
уговорени начин, извшио све друге уговорене обавезе, примедбе Комисије за примопредају изведених 
радова и др.  
За евентуално отклањање примедби Комисије за примопредају изведених радова одређује се рок, након 
кога Комисија поново излази на објекат ради утврђивања чињеница.  
 

Члан 17. 
 

Коначан обрачун се врши по извршеној примопредаји изведених радова.  
Коначним обрачуном утврђује се вредност изведених радова на основу стварно изведених количина и 
јединичних цена из усвојене понуде.  
Коначни обрачун садржи: вредност уговорених радова, вредност изведених радова, податке да ли су радови 
завршени у уговореном року, а ако није колико износи прекорачење рока, начин исплате уговорених и 
изведених радова као и податке о томе који уговарач по ком основу и у ком износу захтева наплату 
уговорене казне или накнаду штете, износ за наплату по окончаној ситуацији друго.  
 

Члан 18. 
 

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _______година, од дана примопредаје радова, за 
уграђене ПВЦ профиле ______ година од дана примопредаје радова, а за уграђене окове ____ година од 
дана примопредаје радова. 

 
Члан 19. 

 
Извођач је дужам да о свом трошку отклони све недостатке утврђене у гарантном року, осим оних који су 
последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења објекта или дела објекта на 
коме су изведени радови из предмета овог Уговора.  
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Члан 20. 
 

Ако Извођач не испуни своје обавезе из члана 18. овог Уговора у року од 15 дана од пријема захтева 
Наручиоца да се отклоне утврђени недостаци, Наручилац ће их сам отклонити или ће ангажовати треће 
лице о трошку Извођача.  

Члан 21. 
 

Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговора односа може да дође: 
-ако наступе ванредни догађаји који онемогућавају извршење овог уговора или надлежни орган забрани 
извођење радова; 
-ако извођач у односу на уговорени рок за извођење радова, без оправданих разлога – околности из члана 8. 
овог Уговора касни више од 10 календарских дана; 
-ако Наручилац не извршавањем својих обавеза, на начин како је уговорено, битно доведе у немогућност 
Извођача да извршава своје обавезе, на начин како је уговорено.  
Уговор се раскида писаном изјавом једне уговорне стране, која се доставља дуругој уговорној страни уз 
назначење по ком основу се раскида.  

Члан 22. 
 

На права и обавезе уговорних страна из овог уговорног односа и на све што није регулисано ови Уговором, 
примењиваће се општи услови за извођење радова, и позитивни законски и други прописи који регулишу ову 
област.  

Члан 23. 
 

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно, а 
ако то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Београду.  
 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а 
Извођач (два) примерка.  
 
        ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                             ЗА ИЗВОЂАЧА:                                 
         Директор                                                                                            Директор 
 
   Прим. др Драгана Деспот        ____________________________ 
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XV 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О 

РАСПОЛАГАЊУ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 
 

ОБРАЗАЦ 8. 

 
 
 
 

 
JАВНА НАБАВКА ЈНМВ 12/2017 

Извођење радова на замени столарије 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О 

РАСПОЛАГАЊУ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 
 

 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да имам најмање 4 (четири) радно 
ангажована лица од којих 1 дипл. грађевинског инжењера, 1 дипл. машинског инжењера, једног 
грађевинског техничара и једног машинског техничара.  
      
 
 
           

М.П.                  Потпис овлашћеног лица 
      
 
            
                                                        ______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Напомена:  
* Уз образац понуђач за тражени кадровски капацитет, запослене доставља уговоре о раду или о 
радном ангажовању. 
 
 **Изјаву о располагању кадровским капацитетом, са набројаним доказима у прилогу, доставља сваки 
понуђач, без обзира на начин на који наступа; у случају подношења заједничке понуде задати услов о 
кадровском капацитетгу понуђача чланови групе понуђача испуњавају заједно;  
 
***Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском 
капацитету понуђача. 

 
 
 



Šematski prikaz stolarije
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