
Конкурсна документација за јавну набвку мале вредности 108/19  страна 1 од 40   
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

                                                                                        

 
 
 

 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА  
(назив и ознака из Општег речника набавки: 45262700 - Адаптација зграда) 

 
ЈНМВ бр. 108/19    

 
 
 
 
 

Рок за објављивање позива за подношење 
понуда и конкурсне документације на Порталу 

јавних набавки 
14.01.2020. год. 

Рок за подношење понуде 22.01.2020. год. до 10:00 часова 

Отварање понуда 
22.01.2020. год. у 10:15 часова  

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
Служба набавке канцеларија бр. 202 

Конкурсну документацију је сачинила Комисија у 
саставу: 

Александар Фара, службеник за јавне набавке, члан, 
 

Зорана Јовановић,стручно лице члан и 
 

Павлинка Јелић, правник, члан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

јануар 2020. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 108/19  деловодни број 11/311-1 од 31.12.2019. године  и Решења о 
именовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 108/19 , деловодни број 11/311-2 од 31.12.2019. 
године, припремљена је 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за  набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности  

 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА  
(назив и ознака из Општег речника набавки: 45262700 - Адаптација зграда) 

 
ЈНМВ 108/19  

Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Пројектни задатак 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

IV Критеријуми за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈНМВ 108/19  су услуге (сукцесивно) - Грађевинско-занатско одржавање 
службених просторија (назив и ознака из општег речника набавки: 45262700 - адаптација зграда) 

 
3. Партије 
Набавка није обликована по партијама 
 
4. Процењена вредност јавне набавке 

За ЈНМВ 108/19 Грађевинско-занатско одржавање службених просторија, процењена вредност је 
4.900.000,00 динара без ПДВ-а 
 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Александар Фара – службеник за јавне набавке.  

Е - mail адреса sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ. 
 

 
Грађевинско-занатско радови на одржавању службених просторија према потребама 
Наручиоца. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА 
 
Ред.бр. Материјал јед.мере количина 

1 алу-угаона лајсна за заштиту ивица м1 1 

2 алуфол једностр. бизумен д=010-020мм м2 1 

3 алуфол једностр. бизумен д=010-020мм м2 1 

4 алуфолија небитумен д=010-020мм м2 1 

5 алуминијумска т-лајсна  кг 1 

6 алуминијумска окапница кг 1 

7 алуминијумски лив кг 1 

8 алуминијумски оков кг 1 

9 алуминијумски оков за прозор и врата компл 1 

10 алуминијумски прозор са оковом м2 1 

11 аутомат "дипломат" ком 1 

12 аутомат роло врата ел. кг 1 

13 анкери метални кг 1 

14 азбест у плетеницама кг 1 

15 амстронг-спуштен плафон м2 1 

16 анкер споне за оплату компл 1 

17 армат.мрежаста чмб 50 и 6.5-9мм кг 1 

18 армат.мрежаста Q188.2.96 кг/м2 кг 1 

19 арматура мрежаста ћмб 50 и 4-6мм кг 1 

20 Битулит А и Б кг 1 

21 Битулит К кг 1 

22 Битумен стакло ткан д=2,3,4мм обостра м2 1 

23 Битумен стакло ткан обостр д=3,4,5мм м2 1 

24 Битумен 115/15 кг 1 

25 битумен 70/15 кг 1 

26 Битумен кит пластични кг 1 

27 Битуменска маса кг 1 

28 Боја Антикорозивна  кг 1 

29 Боја цинк кг 1 

30 Боја дисперзивна  кг 1 

31 Боја фасадна акрилна Ф60 кг 1 

32 Боја готова посна  кг 1 

33 Боја лак емајл бели-мат 3509 кг 1 

34 Боја лазурна кг 1 

35 Боја минијум кг 1 

36 Боја на бази поливинил ацитата кг 1 

37 Боја нитро кг 1 

38 Боја оксидна кг 1 

39 Боја синтетичка кг 1 

40 Боја улјана  кг 1 

41 Боја за радијаторе кг 1 

42 боја заштитна за изолацију кг 1 

43 Брава укопавајућа са кључем ком 1 

44 Брава за цилиндер ком 1 

45 бургија пречника 30мм ком 1 

46 Бургија пречника 5мм ком 1 

47 Бургија Видијум ком 1 

48 Бетон справ.фабриком бетона готов бетон мб 30 м3 1 
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49 Бетон мешал 50 и природни насејан шлјунак мб 20 м3 1 

50 Бетон мешал 50 и природни насејан шлјунак мб 30 м3 1 

51 блок бетонски БН-12 39/12/19цм ком 1 

52 Блок бет.за тем.зид 40*20*20цм БН20 ком 1 

53 блок бет.за тем.зид 40*25*20цм БН25 ком 1 

54 блок гитер машински 25/19/19цм ком 1 

55 блок гитер машински 12/25/19цм ком 1 

56 блок гитер машински 9/25/19цм ком 1 

57 блок гитер фасадни 25/19/19цм ком 1 

58 блок гитер фасадни 25/12/19цм ком 1 

59 блок глинени шупљи 25/19/19цм ком 1 

60 блок глинени шупљи 12/19/25цм ком 1 

61 блок глинени шупљи 12/25/25цм ком 1 

62 блок глинени шупљи 14/25/25цм ком 1 

63 блок глинени шупљи 29*19*14цм ком 1 

64 блок глинени шупљи 29*19*19цм ком 1 

65 блок глинени шупљи 29*19*9цм ком 1 

66 блок глинени шупљи 19*19*25цм ком 1 

67 блок глинени шупљи 29*12*19цм ком 1 

68 блок Ytong 62,5/7,5/25 цм или сл карактеристика м3 1 

69 блок Ytong 62,5/10/25 цм или сл карактеристика м3 1 

70 блок Ytong 62,5/12/25 цм или сл карактеристика м3 1 

71 блок Ytong 62,5/15/25 цм или сл карактеристика м3 1 

72 блок Ytong 62,5/20/20 цм или сл карактеристика м3 1 

73 блок Ytong 62,5/25/20 цм или сл карактеристика м3 1 

74 блок шљако шунт 41*20*20 Х-2 ком 1 

75 блок шљако шунт 41*25*20 Х-1 ком 1 

76 блок шљако шунт 25*25*20 цм Х-3 ком 1 

77 брашно шамотно кг 1 

78 цемент бели ПЦ 250 кг 1 

79 цемент  ПЦ 250 кг 1 

80 цемент ПЦ 250 т 1 

81 цемент ПЦ 350 кг 1 

82 цев црна  кг 1 

83 цев поцинкована од ф 5/4" м 1 

84 цилиндар за бреву ком 1 

85 цилиндри спољни "ануба" 16мм ком 1 

86 цреп бибер ком 1 

87 цреп фалцован ком 1 

88 цемен мпа 45 у џаковима кг 1 

89 цев јувидур и=24 или слична истих карактеристика м 1 

90 даска 48-80мм 3-6ми м3 1 

91 даска храстова 50мм м3 1 

92 дихтунг неопрен или сличан истих карактеристика  м 1 

93 дихтунг трака за звучну изолацију м 1 

94 дисугас кг 1 

95 довратник метални ком 1 

96 држач поцинковани за олук 0,12 ком 1 

97 даска јелова 18мм м3 1 

98 даска јелова 4.кл.28-33мм-8цм3-6м м3 1 

99 даска јелова 4кл.24мм-8цм-3-6м м3 1 

100 даска за перо и жљеб 24мм 4ми м2 1 

101 даска за перо и жљеб 28мм м2 1 

102 даска за перо и жљеб 48мм 4ми м2 1 

103 даска рендисана 24мм м3 1 

104 даска јела прва класа 24/80 3-6м м3 1 

105 дистанцер бетонски са жицом ком 1 

106 дистанцер пластични или метални ком 1 

107 ексер 31-40-60-75-100-150мм кг 1 

108 ексер поцинковани ком 1 

109 ексер са челичном главом ком 1 

110 ексер за текстилни под ком 1 
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111 ексер челични за бетон 9н 6*35мм ком 1 

112 ексери 22-30-20-30мм кг 1 

113 ексери жичани за застакљивање кг 1 

114 ексери обични разни кг 1 

115 ексери са широком главом ком 1 

116 ексери 22-30/20-30мм кг 1 

117 електроде за варење 2,5мм кг 1 

118 елеменат за директно вешање ком 1 

119 емајл лак кг 1 

120 епокон прајмер кг 1 

121 епокон премаз кг 1 

122 епокон пунило кг 1 

123 епоксидни прајмер кг 1 

124 епоксидни премаз кг 1 

125 етернит 40*40*4 ком 1 

126 фарба вентилациона бела кг 1 

127 фирниз кг 1 

128 фолија алуминијумска м2 1 

129 фолија хит м2 1 

130 фолија ПЕ м2 1 

131 фолија ПВЦ м2 1 

132 гас-бутан кг 1 

133 гипс грађевински кг 1 

134 глетафикс кг 1 

135 грађа резана Ј-С 24мм ЧПЧ 3-6ми м3 1 

136 грађа резана Ј-С 76мм 2 класа м3 1 

137 грађа резана од 3-6ми м3 1 

138 градица-штафла 5/8цм 3-6ми јелова м3 1 

139 грађа обла 3-6ми м3 1 

140 гредица 10/10цм 3-6ми јелова м3 1 

141 гредица 10/13цм 3-6ми јелова м3 1 

142 гредица 12/12цм 3-6ми јелова м3 1 

143 гредица 12/15цм 3-6ми јелова м3 1 

144 гредица 14/14цм 3-6ми јелова м3 1 

145 гредица 48/78мм 3-6ми јелова  м3 1 

146 гредица 8/10цм 3-6ми јелова  м3 1 

147 гредица 8/8цм 3-6ми јелова м3 1 

148 гредица за лако монтажну таваницу м3 1 

149 иверица 18мм м3 1 

150 изолир грунд за фасаду кг 1 

151 јупол или сличан, истих карактеристика кг 1 

152 калај чистоће 33% кг 1 

153 камен - мешавина за терацо кг 1 

154 камена ситнеж 0-3мм кг 1 

155 камена ситнеж 3-8мм кг 1 

156 канап кудељни кг 1 

157 капице пластичне 14мм ком 1 

158 картон кровни битумениз 80.120.150 м2 1 

159 киселина оксидна кг 1 

160 киселина сона кг 1 

161 кит емулзиони кг 1 

162 кит дисперзивни кг 1 

163 кит тиокол или сличних каректеристика кг 1 

164 кит молерско фарбарски кг 1 

165 кит пластични кг 1 

166 кит пластични В за глетовање фасаде кг 1 

167 кит полиестер кг 1 

168 кит стаклорезачки-минијум кг 1 

169 кит стаклорезачки-уњани кг 1 

170 кит уљани кг 1 

171 кит уљани за метал кг 1 

172 кит за глетовање столарије кг 1 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку мале вредности 108/19  страна 6 од 40   
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

173 кит за спојнице дурисол плоча  кг 1 

174 копча за етернит ком 1 

175 креч хидратизирани кг 1 

176 креч гашен кг 1 

177 крпа пуцвала кг 1 

178 крсићи за фуге керамичких плочица ком 1 

179 кука поцинкована ком 1 

180 кука за олуке поцинкована  ком 1 

181 квака за врата (друкер и шилд) пар 1 

182 кварцни агрегат 0-3мм кг 1 

183 кварцни агрегат 3-8мм кг 1 

184 кварцни филтер кг 1 

185 кланфа кг 1 

186 лајсне лимене Л 12/12/1,5мм кг 1 

187 лајсна подна м 1 

188 лајсна покривна м 1 

189 лајсна угаона ПВЦ  м 1 

190 лајсна винер м 1 

191 лак безбојни кг 1 

192 лак боја кг 1 

193 лак боја специјална за метал кг 1 

194 лак емајл кг 1 

195 лат мат кг 1 

196 лак нитро кг 1 

197 лак за паркет кг 1 

198 лак за учвршћивач 1:1 кг 1 

199 ламинат к-32 и к-33 д=10мм м2 1 

200 лепак дикол за керамичке плочице паста кг 1 

201 лепак дрвофикс кг 1 

202 лепак на бази органских растварача кг 1 

203  лепак термофикс кг 1 

204 лепак урофикс кг 1 

205 лепак за керамичке плочице кг 1 

206 лепак за паркет кг 1 

207 лепак за П.В.Ц подове кг 1 

208 лепак за топли под кг 1 

209 лепак за винаж плоче кг 1 

210 лесонит д=4мм м2 1 

211 лесонит нормалан 4мм м2 1 

212 летва јелова 24/48мм м 1 

213 летве монтажне 30/50мм м 1 

214 летве носиве 40/60мм м 1 

215 лим црни разних димензија кг 1 

216 лим црни ребрасти 4/5 кг 1 

217 лим поцинковани 0-0,55мм кг 1 

218 лим угаони 30*30*3мм кг 1 

219 линолеум м2 1 

220 лепак дуфикс за гипсане плоче кг 1 

221 лепак сипрокол кг 1 

222 лесонит д=6мм м2 1 

223 лим челични 4/5 кг 1 

224 малтер цементни 1:3 м3 1 

225 малтер цементни 1:3(сејан малтер) м3 1 

226 малтер цементни 1:3 са сеј.шљунком м3 1 

227 малтер фасапласт кг 1 

228 малтер мешавина за колије м3 1 

229 малтер мешавина за прскање фасаде м3 1 

230 малтер мешавина ма вештачки камен м3 1 

231 малтер продужни 1:2:6 м3 1 

232 малтер цементни 1:1 сејани м3 1 

233 малтер цементни 1:2 сејани м3 1 

234 малтер цементни ретки за прскање м3 1 
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235 малтер кречни Чок 1:1 м3 1 

236 малтер кречни 1:3 м3 1 

237 малтер кречни 1:3 сејани м3 1 

238 малтер од хидрат креча гипс-насејани м3 1 

239 малтер од хидрат креча гипс-сејани м3 1 

240 малтер продужно цементни 1:1:6 м3 1 

241 малтер продужно цементни 1:2:6 м3 1 

242 малтер продужно цементни 1:2:6 сејани малтер м3 1 

243 малтер продужно кречни 1:3:9 м3 1 

244 малтер продужно кречни 1:3:9 сејани малтер м3 1 

245 малтер продужени насејан мешалица 50л м3 1 

246 малтер продужени сејан мешалица 50л м3 1 

247 мрежа окаста жичана за ограду м2 1 

248 маса за изравнавање кг 1 

249 маст товатна кг 1 

250 матер помоћни нафта,уље,тов.маст кг 1 

251 матица м-20 ком 1 

252 матица м-27 ком 1 

253 матица ф13,5 ком 1 

254 матица ф16 ком 1 

255 механизам подни за врата ком 1 

256 месинг кг 1 

257 металнан окапница за балконе З кг 1 

258 минијум уљани кг 1 

259 мрежа метална против инсеката м2 1 

260 нафта лит 1 

261 нониус елеменат за цд профил ком 1 

262 нониус осигурачи ком 1 

263 носач нормални 2нп14 кг 1 

264 носач нормални 2нп20 кг 1 

265 наосач нормални у нп8 кг 1 

266 носач нормални у нп12 кг 1 

267 носач нормални у нп18 кг 1 

268 носач нормални у нп20 кг 1 

269 носач унп просек кг 1 

270 оков за кров оксиген кг 1 

271 оксиген кг 1 

272 опека обична употребљивана -очишћена ком 1 

273 опека обична машинска -гитер ком 1 

274 опека гитер дупла 25/12/12цм ком 1 

275 опека фасадна пуна ком 1 

276 опека фасадна шупља ком 1 

277 опека пуна ком 1 

278 опека пуна фасадна црвена  ком 1 

279 опека силикатна пуна ком 1 

280 оплата "дока" тип Б "блажујка" м3 1 

281 папир глас 40*50 табла 1 

282 пењалица од бетонског гвожђа и18 ком 1 

283 плоча таролит д=2,5цм м2 1 

284 плоча таролит д=5цм м2 1 

285 подупирач растегљиви/употреба ком 1 

286 оплата серклажа за преградне зидове кг 1 

287 папир брусни 3м-220-1250-50 м 1 

288 папир брусни 3мм-100-1350-2050 ком 1 

289 папир брусни 610 м 1 

290 папир глас  м2 1 

291 папир глас цм2 1 

292 папир гранит табла 1 

293 папир корунд м 1 

294 папир лајсна троугласта м 1 

295 паркет-ламел-свих врста дрвета м2 1 

296 паркет свих врста дрвета м2 1 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку мале вредности 108/19  страна 8 од 40   
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

297 песак м3 1 

298 песак кварцни кг 1 

299 песак пран сејани м3 1 

300 плоча бетонска 40*40*8цм ком 1 

301 плоча бетонска 40*40*5цм ком 1 

302 плоча гипс-картон 9,5мм м2 1 

303 плоча гипс-картон 12,5мм м2 1 

304 плоча гипс-картон 15мм м2 1 

305 плоча гипс-картон импрег 12,5мм м2 1 

306 плоча гипс-картон ватроотпоран 12,5мм м2 1 

307 плоча гипс-картон ватроотп/импр 12,5мм м2 1 

308 плоча гипс-картон са алу фолијом м2 1 

309 плоча гипс плафонска 60*60цм ком 1 

310 плоча изолационе РС12,5мм м2 1 

311 плоча термоизолациона 12,5мм м2 1 

312 плоча гипс -картон масивна 25мм м2 1 

313 плоча гипс-картон савитљива 6мм м2 1 

314 плоча изолациона 100*50*5цм м2 1 

315 плоча ултрапас м2 1 

316 плоча виназ 250/250/3мм м2 1 

317 плоча виназ од 2мм м2 1 

318 плоче каширане минералном вуном м2 1 

319 плоче каширане стиропором м2 1 

320 плочица керамичка 10*10цм ком 1 

321 плочица керамичка 10*20цм ком 1 

322 плочица керамичка 15*15цм ком 1 

323 плочица керамичка 15*30цм ком 1 

324 плочица керамичка 15*7,5цм ком 1 

325 плочица керамичка 20*20цм ком 1 

326 плочица керамичка 20*25цм ком 1 

327 плочица керамичка 20*30цм ком 1 

328 плочица керамичка 20*33цм ком 1 

329 плочица керамичка 20*40цм ком 1 

330 плочица керамичка 25*30цм ком 1 

331 плочица керамичка 25*33цм ком 1 

332 плочица керамичка 30*30цм ком 1 

333 плочица керамичка 33*33цм ком 1 

334 плочица керамичка 33*45цм ком 1 

335 плочица керамичка 33*50цм ком 1 

336 плочица керамичка 40*40цм ком 1 

337 плочица керамичка подна 10*10цм ком 1 

338 плочица керамичка подна 10*20цм ком 1 

339 плочица керамичка подна 15*30цм ком 1 

340 плочица керамичка подна 15*7,5цм ком 1 

341 плочица керамичка подна 20*10цм ком 1 

342 плочица керамичка подна 20*20цм ком 1 

343 плочица керамичка подна 5*5цм ком 1 

344 плочица метална 15*15цм ревизија ком 1 

345 под гумени д=3мм кг 1 

346 под гумени д=4мм кг 1 

347 под топли ПВЦ м2 1 

348 под топли -итисон м2 1 

349 под топли -таписон м2 1 

350 подложна плоча м-16 ком 1 

351 подлошке Ø20 ком 1 

352 подметач пластични ком 1 

353 полиестер кит кг 1 

354 полифирнаис за инпрегнирање кг 1 

355 полимаг прајмер кг 1 

356 полимаг СБГ 02 кг 1 

357 прајмер "плимаг" кг 1 

358 премаз бетон контакт кг 1 
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359 премаз синт. Тиф-грунд за изолацију зида кг 1 

360 премаз за метал основни кг 1 

361 премаз за заштиту пода кг 1 

362 профил ЦД плафонски ком 1 

363 профил главни-Т24/38мм м 1 

364 профил главни-Т15 м 1 

365 профил Т попречни 24/32мм ком 1 

366 профил Т попречни 24/28мм ком 1 

367 профил угаони ком 1 

368 профил U 20/20/30мм м 1 

369 профил C 18/45/18мм м 1 

370 профил UD д=28/27/0.6мм м 1 

371 профил CD 60/27мм м 1 

372 профил лучни м 1 

373 профил зидни UW50 м 1 

374 профил зидни UW75 м 1 

375 профил зидни UW100 м 1 

376 профил зидни CW50 м 1 

377 профил зидни CW75 м 1 

378 профил зидни CW100 м 1 

379 профил UA за укрућење м 1 

380 прозор ПВЦ са оковима м2 1 

381 рабиц поцинковани м2 1 

382 разређивач л 1 

383 роло врата са механизмом м2 1 

384 реза за врата ком 1 

385 решетка пластична Р=12 за вентилацију ком 1 

386 решетка вентилациона ком 1 

387 решетка за огњиште ком 1 

388 салонит валовит 105/122 цм ком 1 

389 салонит валовит 105/183 цм ком 1 

390 сапун молерски кг 1 

391 селотејп ролна ком 1 

392 силикон  туба 1 

393 скела м2 1 

394 скоба за етернит кров ком 1 

395 слемењаци ком 1 

396 слемењак за етернит ком 1 

397 слемењак за салонит специјални ком 1 

398 сокла дрвена H=10цм м 1 

399 спојница профила крстаста ком 1 

400 стакло ИЗОЛИТ 2x4/ 2x5mm м2 1 

401 стакло ИЗОЛИТ 2x6/ 2x8mm м2 1 

402 стакло 10-12мм м2 1 

403 стакло 3-4мм м2 1 

404 стакло 4-5мм м2 1 

405 стакло 5-6мм м2 1 

406 стакло 8-10мм м2 1 

407 стакло армирано 6-7мм м2 1 

408 стакло призма дим=20x20цм м2 1 

409 стиропор табла до 5цм м2 1 

410 стиропор у таблама до 2цм м2 1 

411 стоносал л 1 

412 стакло водено кг 1 

413 тапете папирнате м2 1 

414 тапете пластичне м2 1 

415 тер хартија  120/100 м2 1 

416 тиокит двокомпонентни хелиос кг 1 

417 типл пластични за зид ком 1 

418 типлови пластични ком 1 

419 тон кг 1 

420 трака алух-заштита ивица м 1 
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421 трака гумирана д=0.6мм м2 1 

422 трака гумирана преко д=0.6мм м2 1 

423 трака изолациона варење  д=3,4,5мм м2 1 

424 трака изолациона м2 1 

425 трака месингана м 1 

426 трака сунђераста Р=10 м 1 

427 туткало кг 1 

428 тер хартија  120/125 м2 1 

429 тервол д=4цм м2 1 

430 тервол д=8цм м2 1 

431 трака битракс м 1 

432 трска љуштена м2 1 

433 убрзивач кг 1 

434 уље ланено кг 1 

435 уље машинско кг 1 

436 уље за премазивање оплате кг 1 

437 везач cd профила ком 1 

438 везач директни за  cd профил ком 1 

439 везач директни за  дрвену оплату ком 1 

440 везач крстасти cd профила ком 1 

441 везач у нивоу cd профила ком 1 

442 везиво емулзионо за инпрегнисање кг 1 

443 везиво дисперзивно за импрегнисање  кг 1 

444 вешаљка са федером ком 1 

445 вешаљке  ком 1 

446 вијци 70мм ком 1 

447 вијци 90мм ком 1 

448 вијци ТН 3,5x45mm kom 1 

449 вијци za lim3,5x9мм ком 1 

450 вијци ТН 3,5x25mm ком 1 

451 вијци ТН 3,5x35mm ком 1 

452 вијци ТН 3,5x55mm ком 1 

453 вијци са пластичним типлом (В-42мм) ком 1 

454 вијци са металним типлом ком 1 

455 вијци са широком главом ком 1 

456 вијци подесиви М5x16 ком 1 

457 вијци са металним типлом ком 1 

458 висилица ком 1 

459 вода из градског водовода м3 1 

460 вуна минерална м2 1 

461 вуна стаклена у ринфузу кг 1 

462 вуна стаклена у таблама м2 1 

463 вратанца димњака ком 1 

464 закивак бр 1 ком 1 

465 закивак бр 7 ком 1 

466 аутомат "дипломат" ком 1 

467 завртањ 4,2/15 ком 1 

468 завртањ гвоздени ком 1 

469 завртањ месингани 3,5/40 кг 1 

470 завртањ поцинковани 12/30 кг 1 

471 завртањ за дрво ком 1 

472 завртањ за салонит ком 1 

473 завртањ М8/40 ком 1 

474 завртањ обичан-разни ком 1 

475 завртањ за метал-разни ком 1 

476 шајбна обична ком 1 

477 шајбна од силицијум карбида ком 1 

478 шајбна за завртањ ком 1 

479 шарка за врата разна ком 1 

480 шелна д=50мм ком 1 

481 шелна д=75мм ком 1 

482 шелна д=100мм ком 1 
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483 шарке ануба 13мм ком 1 

484 шилдови обични ком 1 

485 пишке ПВЦ за варење ком 1 

486 шљунак гранулисани 1-4мм м3 1 

487 шпијунка за врата ком 1 

488 шпиритус лит 1 

489 шрафови разних димензија ком 1 

490 шљунак природни м3 1 

491 шљунак природни сејани м3 1 

492 штуцна за димњак ком 1 

493 ћерамида обична ком 1 

494 челик бетонски глатки д 24 кг 1 

495 челик бетонски Ч-37 10мм обрађен кг 1 

496 челик бетонски Ч-37 12мм обрађен кг 1 

497 челик бетонски Ч-37 16мм обрађен кг 1 

498 челик бетонски Ч-37 20мм обрађен кг 1 

499 челик бетонски Ч-37  4-12мм кг 1 

500 челик бетонски Ч-37 6мм кг 1 

501 челик пљоснати 25x5 кг 1 

502 челик пљоснати 30x5 кг 1 

503 челик пљоснати 40x5 кг 1 

504 челик пљоснати 50x5 кг 1 

505 челик угаони L25/25/3mm кг 1 

506 челик угаони L30/30/5mm кг 1 

507 челик угаони L40/40/5mm кг 1 

508 челик угаони L45/45/5mm кг 1 

509 челик угаони L50/50/5mm кг 1 

510 челик угаони L60/60/6mm кг 1 

511 челик угаони L80/80/10mm кг 1 

512 челик угаони L90/130/10mm кг 1 

513 челик бетонски ЧБР и 14 и више мм кг 1 

514 челик бетонски ЧБР и 14-12мм кг 1 

515 челик бетонски БИ кг 1 

516 четка за премаз битумена ком 1 

517 жица бодљикава кг 1 

518 жица паљена кг 1 

519 жица поцинкована кг 1 

520 жица поцинкована 3 мм кг 1 

521 жица поцинкована 4 мм кг 1 

522 жица поцинкована 6 мм кг 1 

 
 
 

НОРМА САТ АНГАЖОВАНЕ РАДНЕ СНАГЕ: 
 
По групи сложености од II-VII у складу са НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
ЗА ОБЛАСТ ВИСОКОГРАДЊЕ који су издати од стране ИРО „Грађевинска књига“ издања: 1981, 1994, 2002, 
и 2008- (групе послова одговарају степенима стручне спреме) 
 
Ц1-  II група радника 
Ц2- III група радника 
Ц3- IV група радника 
Ц4-  V група радника 
Ц5- VI група радника  
Ц6- VII група радника 

 
У спецификацији су дате јединачне количине добара и радних сати радника по групама, Наручилац ће 
набавку реализовати сукцесивно у складу са својим потребама, у периоду важења уговора, док ће се 
плаћање вршити према утрошку материјала и радним сатима радника према грађевинској књизи за сваку 
интервенцију посебно. Уговор бити закључен на пун износ процењене вредности, односно 4.900.000,00 
динара без ПДВ-а 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом 
 
 

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 (чл. 
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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 (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да 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 (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  

 
 
 

да је  имао укупне приходе  за три  године (2016, 2017 и 
2018.) у висини од најмање 9.000.000,00 динара 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 да је понуђач у последње 3 (три) године (2017. 2018. и 
2019.) остварио имао укупне приходе од услуга које су 
предмет ове јавне набавке  у висини  од најмање 
9.000.000,00  динара без пдв-а, збирно за све три 
године.  
 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

- да располаже неопходним кадровским капацитетом и 
то: 

минимум 1 (један) одговорни извођач радова објеката 
високоградње и унутрашњих инсталација водовода и 
канализације са лиценцом број 400 или одговорни 
извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско - занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и хидроградње са 
лиценцом број 410 или одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње са лиценцом број 
411 или одговорни извођач радова грађевинских 

Списак запослених-ангажованих 
лица која су наведена, са именим и 
презименима, стручном спремом, 
радним местом као и основом 
ангажовања. У прилогу списка 
приложити следеће: 
 
За одговорне извођаче радова из 
тачака 3.1. потребно је доставити 
следеће:  
- лиценце и потврде о важењу истих 
које издаје Инжењерска комора Србије,  
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конструкција и грађевинско - занатских радова на 
објектима нискоградње са лиценцом број 412 или 
одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско - занатских радова на објектима 
хидроградње са лиценцом број 413, који мора да буде 
запослен на неодређено време или одређено време 
или ангажован за обављање привремених и 
повремених послова или ангажован по уговору о делу 
или о допунском раду код понуђача или учесника у 
заједничкој понуди; 
  
3,2 минимум 1(један) одговорни извођач радова 
инжењер са положеним стручним испитом за бављење 
пословима безбедности и заштите на раду  који мора 
да буде запослен на неодређено време или одређено 
време или ангажован за обављање привремених и 
повремених послова или ангажован по уговору о делу 
или о допунском раду код понуђача или учесника у 
заједничкој понуди, или важећи уговор са фирмом која 
обавља послове бзр-а; 

 
3.3. минимум 1(један) одговорни извођач радова 
инжењер са положеним стручним испитом за бављење 
пословима заштите од пожара  који мора да буде 
запослен на неодређено време или одређено време 
или ангажован за обављање привремених и 
повремених послова или ангажован по уговору о делу 
или о допунском раду код понуђача или учесника у 
заједничкој понуди, или важећи уговор са фирмом која 
обавља послове зоп-а; 
 
3.4. минимум 10 (десет) квалификованих радника 
грађевинске струке (кв, вкв, ссс), који морају да буду 
запослени на неодређено време или одређено време 
или ангажовани за обављање привремених и 
повремених послова или ангажовани по уговору о  
о делу или о допунском раду код понуђача или 
учесника у заједничкој понуди;  

- обрасце (М) пријаве и одјаве на 
осигурање или уговор о обављању 
привремених и повремених послова или 
уговор о делу или уговор о допунском 
раду, зависно од начина ангажовања 
или извод из АПР-а за предузетнике, уз 
сваки уговор доставити и (М) образац. 
 
За лица наведена у тачки 3.2.;3.3 
потребно је доставити следеће: 
-Важећи уговор о обављању послова 
БЗР-а и ЗОП-а. Потписан пре 
објављивања тендера на порталу      
Или 
 - лиценце и потврде о важењу истих 
које издаје Инжењерска комора Србије,  
- обрасце (М) пријаве и одјаве на 
осигурање или уговор о обављању 
привремених и повремених послова или 
уговор о делу или уговор о допунском 
раду, зависно од начина ангажовања 
или извод из АПР-а за предузетнике, уз 
сваки уговор доставити и (М) образац. 
 
 
За лица наведена у тачки 3.4. потребно 
је доставити следеће:  
3.6. обрасце (М) пријаве и одјаве на 
осигурање или уговор о обављању 
привремених и повремених послова или 
уговор о делу или уговор о допунском 
раду,  зависно од начина ангажовања, 
уз сваки уговор доставити и (М) 
образац. 
 

4 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 
 
 
 
 
 

- да располаже неопходним техничким капацитетом и 
то минимално: 

1 (једно) доставно возило носивости минимум 1т 

1 (један) камион до 1т за превоз материјала  

1 (једна) електрична мешалица 50л 

1 (један) електрични пикамер штемалица   

1 (једну) машину за сечење керамике 
1 (једну) вибрациону бушилицу 

За механизацију наведену у тачки 4.1 и 
4.2 доставити фотокопију важеће 
саобраћајне дозволе и читач 
саобраћајне дозволе, као и фотокопију 
полисе осигурања од ауто одговорноти. 
 
Уколико је возило (тачка 4.1. и 4.2.) 
предмет уговора о лизингу, потребно је 
доставити саобраћајну дозволу (и 
читач) и уговор о лизингу.  
Уколико је возило (тачка 4.1. и 4.2.) 
предмет уговора о закупу, потребно је 
доставити саобраћајну дозволу (и 
читач) и уговор о закупу.  
4.8. За опрему наведену у тачкама 4.3., 
4.4.; 4.5 и 4.6. доставити фотокопије 
инвентарних пописних листа основних 
средстава, са означеном – маркираном 
опремом на коју се доказ односи или 
рачун о куповини и аналитичку картицу 
потписану и оверену од стране 
овлашћеног лица под пуном кривичном 
и материјалом одговорношћу. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће 
у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1 и 2, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 
поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом, док се за 
додатне услове под бројем 3 и 4 достављају докази у неовереним копијама 

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је 
дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 
случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 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. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова 
за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), 
понуђач ће бити дужан да достави: 
 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.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 правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 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 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 
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се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  
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 или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  

                    
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних 
услова – Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР за 2016,     
     2017 и 2018. годину 
Финансијски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних 
услова – Доказ: Листа референци и потврде за извршене услуге које су предмет јавне 
набавке у предходне 3 године - 2017, 2018 и 2019. 
Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних 
услова – Доказ: Списак запослених-ангажованих лица која су наведена, са именим и 
презименима, стручном спремом, радним местом као и основом ангажовања. У 
прилогу списка приложити следеће: 
За одговорне извођаче радова из тачака 3.1. потребно је доставити следеће:  
- лиценце и потврде о важењу истих које издаје Инжењерска комора Србије,  
- обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених и 
повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од начина 
ангажовања или извод из АПР-а за предузетнике, уз сваки уговор доставити и (М) образац. 
За лица наведена у тачки 3.2.;3.3 потребно је доставити следеће: 
-Важећи уговор о обављању послова БЗР-а и ЗОП-а. Потписан пре објављивања тендера на 
порталу      Или 
 - лиценце и потврде о важењу истих које издаје Инжењерска комора Србије,  
- обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених и 
повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од начина 
ангажовања или извод из АПР-а за предузетнике, уз сваки уговор доставити и (М) образац. 

  За лица наведена у тачки 3.4. потребно је доставити следеће:  
3.6. обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених и 
повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду,  зависно од начина 
ангажовања, уз сваки уговор доставити и (М) образац. 
Технички капацитет услов под редним бројем 4 наведен у табеларном приказу додатних 
услова – Доказ: За механизацију наведену у тачки 4.1 и 4.2 доставити фотокопију важеће 
саобраћајне дозволе и читач саобраћајне дозволе, као и фотокопију полисе осигурања од 
ауто одговорноти. 
Уколико је возило (тачка 4.1. и 4.2.) предмет уговора о лизингу, потребно је доставити 
саобраћајну дозволу (и читач) и уговор о лизингу.  
Уколико је возило (тачка 4.1. и 4.2.) предмет уговора о закупу, потребно је доставити 
саобраћајну дозволу (и читач) и уговор о закупу.  
4.8. За опрему наведену у тачкама 4.3., 4.4.; 4.5 и 4.6. доставити фотокопије инвентарних 
пописних листа основних средстава, са означеном – маркираном опремом на коју се доказ 
односи или рачун о куповини и аналитичку картицу потписану и оверену од стране 
овлашћеног лица под пуном кривичном и материјалом одговорношћу. 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 
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. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 
 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена 
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 
ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача која је прва пристигла. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
додели уговора, 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 бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти 
гарантни рок и исти рок испоруке. 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. 
 
 
 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 

ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. 

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6), 
7) Модел уговора (Образац 7) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку услуга ЈНМВ 108/19  Грађевинско-
занатско одржавање службених просторија 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЈНМВ 108/19  Грађевинско-занатско одржавање службених 
просторија 
 

Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема рачуна понуђача,  на основу 

документа којим је потврђује извршење услуге. Плаћање 
се врши на рачун понуђача.   

Рок важења понуде 30 дана 

Гарантни рок Гарантни рок на извршене услуге не може бити краћи од 24 
месеца 

Рок за извршење услуге Рок за извршење услуга је 15 дана од позива Наручиоца, 
сукцесивно током трајања уговора 

 

 
Датум 

 

М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
Напомене:  
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 

 
 
3) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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 
 

 
 

Датум 

 

М.П. 

  
 

Понуђач 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  
 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број 
подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 

 
5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи 
број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs


Конкурсна документација за јавну набвку мале вредности 108/19  страна 19 од 40   
Панчево 26000, Цара Душана 7, мат.бр. 08488754; ПИБ 101050607; тел. 013/315-400; факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

 
 

 (ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

I МАТЕРИЈАЛ 
Редни 
број 

Опис 
Јед. 
мере 

Кол. 
Цена без 

ПДВ-а 
Цена са 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

1 алу-угаона лајсна за заштиту ивица м1 1   
2 алуфол једностр. бизумен д=010-020мм м2 1   
3 алуфол једностр. бизумен д=010-020мм м2 1   

4 алуфолија небитумен д=010-020мм м2 1   
5 алуминијумска т-лајсна  кг 1   
6 алуминијумска окапница кг 1   

7 алуминијумски лив кг 1   
8 алуминијумски оков кг 1   
9 алуминијумски оков за прозор и врата компл 1   

10 алуминијумски прозор са оковом м2 1   
11 аутомат "дипломат" ком 1   
12 аутомат роло врата ел. кг 1   

13 анкери метални кг 1   
14 азбест у плетеницама кг 1   
15 амстронг-спуштен плафон м2 1   

16 анкер споне за оплату компл 1   
17 армат.мрежаста чмб 50 и 6.5-9мм кг 1   
18 армат.мрежаста Q188.2.96 кг/м2 кг 1   

19 арматура мрежаста ћмб 50 и 4-6мм кг 1   
20 Битулит А и Б кг 1   
21 Битулит К кг 1   

22 Битумен стакло ткан д=2,3,4мм обостра м2 1   
23 Битумен стакло ткан обостр д=3,4,5мм м2 1   
24 Битумен 115/15 кг 1   

25 битумен 70/15 кг 1   
26 Битумен кит пластични кг 1   
27 Битуменска маса кг 1   

28 Боја Антикорозивна  кг 1   
29 Боја цинк кг 1   
30 Боја дисперзивна  кг 1   

31 Боја фасадна акрилна Ф60 кг 1   
32 Боја готова посна  кг 1   
33 Боја лак емајл бели-мат 3509 кг 1   

34 Боја лазурна кг 1   
35 Боја минијум кг 1   
36 Боја на бази поливинил ацитата кг 1   

37 Боја нитро кг 1   
38 Боја оксидна кг 1   
39 Боја синтетичка кг 1   

40 Боја улјана  кг 1   
41 Боја за радијаторе кг 1   
42 боја заштитна за изолацију кг 1   

43 Брава укопавајућа са кључем ком 1   
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44 Брава за цилиндер ком 1   
45 бургија пречника 30мм ком 1   

46 Бургија пречника 5мм ком 1   
47 Бургија Видијум ком 1   
48 Бетон справ.фабриком бетона готов бетон мб 30 м3 1   

49 Бетон мешал 50 и природни насејан шлјунак мб 20 м3 1   
50 Бетон мешал 50 и природни насејан шлјунак мб 30 м3 1   
51 блок бетонски БН-12 39/12/19цм ком 1   

52 Блок бет.за тем.зид 40*20*20цм БН20 ком 1   
53 блок бет.за тем.зид 40*25*20цм БН25 ком 1   
54 блок гитер машински 25/19/19цм ком 1   

55 блок гитер машински 12/25/19цм ком 1   
56 блок гитер машински 9/25/19цм ком 1   
57 блок гитер фасадни 25/19/19цм ком 1   

58 блок гитер фасадни 25/12/19цм ком 1   
59 блок глинени шупљи 25/19/19цм ком 1   
60 блок глинени шупљи 12/19/25цм ком 1   

61 блок глинени шупљи 12/25/25цм ком 1   
62 блок глинени шупљи 14/25/25цм ком 1   
63 блок глинени шупљи 29*19*14цм ком 1   

64 блок глинени шупљи 29*19*19цм ком 1   
65 блок глинени шупљи 29*19*9цм ком 1   
66 блок глинени шупљи 19*19*25цм ком 1   

67 блок глинени шупљи 29*12*19цм ком 1   
68 блок Ytong 62,5/7,5/25 цм или сл карактеристика м3 1   
69 блок Ytong 62,5/10/25 цм или сл карактеристика м3 1   

70 блок Ytong 62,5/12/25 цм или сл карактеристика м3 1   
71 блок Ytong 62,5/15/25 цм или сл карактеристика м3 1   
72 блок Ytong 62,5/20/20 цм или сл карактеристика м3 1   

73 блок Ytong 62,5/25/20 цм или сл карактеристика м3 1   
74 блок шљако шунт 41*20*20 Х-2 ком 1   
75 блок шљако шунт 41*25*20 Х-1 ком 1   

76 блок шљако шунт 25*25*20 цм Х-3 ком 1   
77 брашно шамотно кг 1   
78 цемент бели ПЦ 250 кг 1   

79 цемент  ПЦ 250 кг 1   
80 цемент ПЦ 250 Т 1   
81 цемент ПЦ 350 кг 1   

82 цев црна  кг 1   
83 цев поцинкована од ф 5/4" М 1   
84 цилиндар за бреву ком 1   

85 цилиндри спољни "ануба" 16мм ком 1   
86 цреп бибер ком 1   
87 цреп фалцован ком 1   

88 цемен мпа 45 у џаковима кг 1   
89 цев јувидур и=24 или слична истих карактеристика м 1   
90 даска 48-80мм 3-6ми м3 1   

91 даска храстова 50мм м3 1   
92 дихтунг неопрен или сличан истих карактеристика  м 1   
93 дихтунг трака за звучну изолацију м 1   

94 дисугас кг 1   
95 довратник метални ком 1   
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96 држач поцинковани за олук 0,12 ком 1   

97 даска јелова 18мм м3 1   
98 даска јелова 4.кл.28-33мм-8цм3-6м м3 1   
99 даска јелова 4кл.24мм-8цм-3-6м м3 1   

100 даска за перо и жљеб 24мм 4ми м2 1   
101 даска за перо и жљеб 28мм м2 1   
102 даска за перо и жљеб 48мм 4ми м2 1   

103 даска рендисана 24мм м3 1   
104 даска јела прва класа 24/80 3-6м м3 1   
105 дистанцер бетонски са жицом ком 1   

106 дистанцер пластични или метални ком 1   
107 ексер 31-40-60-75-100-150мм кг 1   
108 ексер поцинковани ком 1   

109 ексер са челичном главом ком 1   
110 ексер за текстилни под ком 1   
111 ексер челични за бетон 9н 6*35мм ком 1   

112 ексери 22-30-20-30мм кг 1   
113 ексери жичани за застакљивање кг 1   
114 ексери обични разни кг 1   

115 ексери са широком главом ком 1   
116 ексери 22-30/20-30мм кг 1   
117 електроде за варење 2,5мм кг 1   

118 елеменат за директно вешање ком 1   
119 емајл лак кг 1   
120 епокон прајмер кг 1   

121 епокон премаз кг 1   
122 епокон пунило кг 1   
123 епоксидни прајмер кг 1   

124 епоксидни премаз кг 1   
125 етернит 40*40*4 ком 1   
126 фарба вентилациона бела кг 1   

127 фирниз кг 1   
128 фолија алуминијумска м2 1   
129 фолија хит м2 1   

130 фолија ПЕ м2 1   
131 фолија ПВЦ м2 1   
132 гас-бутан кг 1   

133 гипс грађевински кг 1   
134 глетафикс кг 1   
135 грађа резана Ј-С 24мм ЧПЧ 3-6ми м3 1   

136 грађа резана Ј-С 76мм 2 класа м3 1   
137 грађа резана од 3-6ми м3 1   
138 градица-штафла 5/8цм 3-6ми јелова м3 1   

139 грађа обла 3-6ми м3 1   
140 гредица 10/10цм 3-6ми јелова м3 1   
141 гредица 10/13цм 3-6ми јелова м3 1   

142 гредица 12/12цм 3-6ми јелова м3 1   
143 гредица 12/15цм 3-6ми јелова м3 1   
144 гредица 14/14цм 3-6ми јелова м3 1   

145 гредица 48/78мм 3-6ми јелова  м3 1   
146 гредица 8/10цм 3-6ми јелова  м3 1   
147 гредица 8/8цм 3-6ми јелова м3 1   
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148 гредица за лако монтажну таваницу м3 1   
149 иверица 18мм м3 1   
150 изолир грунд за фасаду кг 1   

151 јупол или сличан, истих карактеристика кг 1   
152 калај чистоће 33% кг 1   
153 камен - мешавина за терацо кг 1   

154 камена ситнеж 0-3мм кг 1   
155 камена ситнеж 3-8мм кг 1   
156 канап кудељни кг 1   

157 капице пластичне 14мм ком 1   
158 картон кровни битумениз 80.120.150 м2 1   
159 киселина оксидна кг 1   

160 киселина сона кг 1   
161 кит емулзиони кг 1   
162 кит дисперзивни кг 1   

163 кит тиокол или сличних каректеристика кг 1   
164 кит молерско фарбарски кг 1   
165 кит пластични кг 1   

166 кит пластични В за глетовање фасаде кг 1   
167 кит полиестер кг 1   
168 кит стаклорезачки-минијум кг 1   

169 кит стаклорезачки-уњани кг 1   
170 кит уљани кг 1   
171 кит уљани за метал кг 1   

172 кит за глетовање столарије кг 1   
173 кит за спојнице дурисол плоча  кг 1   
174 копча за етернит ком 1   

175 креч хидратизирани кг 1   
176 креч гашен кг 1   
177 крпа пуцвала кг 1   

178 крсићи за фуге керамичких плочица ком 1   
179 кука поцинкована ком 1   
180 кука за олуке поцинкована  ком 1   

181 квака за врата (друкер и шилд) пар 1   
182 кварцни агрегат 0-3мм кг 1   
183 кварцни агрегат 3-8мм кг 1   

184 кварцни филтер кг 1   
185 кланфа кг 1   
186 лајсне лимене Л 12/12/1,5мм кг 1   

187 лајсна подна м 1   
188 лајсна покривна м 1   
189 лајсна угаона ПВЦ  м 1   

190 лајсна винер м 1   
191 лак безбојни кг 1   
192 лак боја кг 1   

193 лак боја специјална за метал кг 1   
194 лак емајл кг 1   
195 лат мат кг 1   

196 лак нитро кг 1   
197 лак за паркет кг 1   
198 лак за учвршћивач 1:1 кг 1   

199 ламинат к-32 и к-33 д=10мм м2 1   
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200 лепак дикол за керамичке плочице паста кг 1   
201 лепак дрвофикс кг 1   

202 лепак на бази органских растварача кг 1   
203  лепак термофикс кг 1   
204 лепак урофикс кг 1   

205 лепак за керамичке плочице кг 1   
206 лепак за паркет кг 1   
207 лепак за П.В.Ц подове кг 1   

208 лепак за топли под кг 1   
209 лепак за винаж плоче кг 1   
210 лесонит д=4мм м2 1   

211 лесонит нормалан 4мм м2 1   
212 летва јелова 24/48мм м 1   
213 летве монтажне 30/50мм м 1   

214 летве носиве 40/60мм м 1   
215 лим црни разних димензија кг 1   
216 лим црни ребрасти 4/5 кг 1   

217 лим поцинковани 0-0,55мм кг 1   
218 лим угаони 30*30*3мм кг 1   
219 линолеум м2 1   

220 лепак дуфикс за гипсане плоче кг 1   
221 лепак сипрокол кг 1   
222 лесонит д=6мм м2 1   

223 лим челични 4/5 кг 1   
224 малтер цементни 1:3 м3 1   
225 малтер цементни 1:3(сејан малтер) м3 1   

226 малтер цементни 1:3 са сеј.шљунком м3 1   
227 малтер фасапласт кг 1   
228 малтер мешавина за колије м3 1   

229 малтер мешавина за прскање фасаде м3 1   
230 малтер мешавина ма вештачки камен м3 1   
231 малтер продужни 1:2:6 м3 1   

232 малтер цементни 1:1 сејани м3 1   
233 малтер цементни 1:2 сејани м3 1   
234 малтер цементни ретки за прскање м3 1   

235 малтер кречни Чок 1:1 м3 1   
236 малтер кречни 1:3 м3 1   
237 малтер кречни 1:3 сејани м3 1   

238 малтер од хидрат креча гипс-насејани м3 1   
239 малтер од хидрат креча гипс-сејани м3 1   
240 малтер продужно цементни 1:1:6 м3 1   

241 малтер продужно цементни 1:2:6 м3 1   
242 малтер продужно цементни 1:2:6 сејани малтер м3 1   
243 малтер продужно кречни 1:3:9 м3 1   

244 малтер продужно кречни 1:3:9 сејани малтер м3 1   
245 малтер продужени насејан мешалица 50л м3 1   
246 малтер продужени сејан мешалица 50л м3 1   

247 мрежа окаста жичана за ограду м2 1   
248 маса за изравнавање кг 1   
249 маст товатна кг 1   

250 матер помоћни нафта,уље,тов.маст кг 1   
251 матица м-20 ком 1   
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252 матица м-27 ком 1   

253 матица ф13,5 ком 1   
254 матица ф16 ком 1   
255 механизам подни за врата ком 1   

256 месинг кг 1   
257 металнан окапница за балконе З кг 1   
258 минијум уљани кг 1   

259 мрежа метална против инсеката м2 1   
260 нафта лит 1   
261 нониус елеменат за цд профил ком 1   

262 нониус осигурачи ком 1   
263 носач нормални 2нп14 кг 1   
264 носач нормални 2нп20 кг 1   

265 наосач нормални у нп8 кг 1   
266 носач нормални у нп12 кг 1   
267 носач нормални у нп18 кг 1   

268 носач нормални у нп20 кг 1   
269 носач унп просек кг 1   
270 оков за кров оксиген кг 1   

271 оксиген кг 1   
272 опека обична употребљивана -очишћена ком 1   
273 опека обична машинска -гитер ком 1   

274 опека гитер дупла 25/12/12цм ком 1   
275 опека фасадна пуна ком 1   
276 опека фасадна шупља ком 1   

277 опека пуна ком 1   
278 опека пуна фасадна црвена  ком 1   
279 опека силикатна пуна ком 1   

280 оплата "дока" тип Б "блажујка" м3 1   
281 папир глас 40*50 табла 1   
282 пењалица од бетонског гвожђа и18 ком 1   

283 плоча таролит д=2,5цм м2 1   
284 плоча таролит д=5цм м2 1   
285 подупирач растегљиви/употреба ком 1   

286 оплата серклажа за преградне зидове кг 1   
287 папир брусни 3м-220-1250-50 м 1   
288 папир брусни 3мм-100-1350-2050 ком 1   

289 папир брусни 610 м 1   
290 папир глас  м2 1   
291 папир глас цм2 1   

292 папир гранит табла 1   
293 папир корунд м 1   
294 папир лајсна троугласта м 1   

295 паркет-ламел-свих врста дрвета м2 1   
296 паркет свих врста дрвета м2 1   
297 песак м3 1   

298 песак кварцни кг 1   
299 песак пран сејани м3 1   
300 плоча бетонска 40*40*8цм ком 1   

301 плоча бетонска 40*40*5цм ком 1   
302 плоча гипс-картон 9,5мм м2 1   
303 плоча гипс-картон 12,5мм м2 1   
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304 плоча гипс-картон 15мм м2 1   
305 плоча гипс-картон импрег 12,5мм м2 1   
306 плоча гипс-картон ватроотпоран 12,5мм м2 1   

307 плоча гипс-картон ватроотп/импр 12,5мм м2 1   
308 плоча гипс-картон са алу фолијом м2 1   
309 плоча гипс плафонска 60*60цм ком 1   

310 плоча изолационе РС12,5мм м2 1   
311 плоча термоизолациона 12,5мм м2 1   
312 плоча гипс -картон масивна 25мм м2 1   

313 плоча гипс-картон савитљива 6мм м2 1   
314 плоча изолациона 100*50*5цм м2 1   
315 плоча ултрапас м2 1   

316 плоча виназ 250/250/3мм м2 1   
317 плоча виназ од 2мм м2 1   
318 плоче каширане минералном вуном м2 1   

319 плоче каширане стиропором м2 1   
320 плочица керамичка 10*10цм ком 1   
321 плочица керамичка 10*20цм ком 1   

322 плочица керамичка 15*15цм ком 1   
323 плочица керамичка 15*30цм ком 1   
324 плочица керамичка 15*7,5цм ком 1   

325 плочица керамичка 20*20цм ком 1   
326 плочица керамичка 20*25цм ком 1   
327 плочица керамичка 20*30цм ком 1   

328 плочица керамичка 20*33цм ком 1   
329 плочица керамичка 20*40цм ком 1   
330 плочица керамичка 25*30цм ком 1   

331 плочица керамичка 25*33цм ком 1   
332 плочица керамичка 30*30цм ком 1   
333 плочица керамичка 33*33цм ком 1   

334 плочица керамичка 33*45цм ком 1   
335 плочица керамичка 33*50цм ком 1   
336 плочица керамичка 40*40цм ком 1   

337 плочица керамичка подна 10*10цм ком 1   
338 плочица керамичка подна 10*20цм ком 1   
339 плочица керамичка подна 15*30цм ком 1   

340 плочица керамичка подна 15*7,5цм ком 1   
341 плочица керамичка подна 20*10цм ком 1   
342 плочица керамичка подна 20*20цм ком 1   

343 плочица керамичка подна 5*5цм ком 1   
344 плочица метална 15*15цм ревизија ком 1   
345 под гумени д=3мм кг 1   

346 под гумени д=4мм кг 1   
347 под топли ПВЦ м2 1   
348 под топли -итисон м2 1   

349 под топли -таписон м2 1   
350 подложна плоча м-16 ком 1   
351 подлошке Ø20 ком 1   

352 подметач пластични ком 1   
353 полиестер кит кг 1   
354 полифирнаис за инпрегнирање кг 1   

355 полимаг прајмер кг 1   
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356 полимаг СБГ 02 кг 1   
357 прајмер "плимаг" кг 1   

358 премаз бетон контакт кг 1   
359 премаз синт. Тиф-грунд за изолацију зида кг 1   
360 премаз за метал основни кг 1   

361 премаз за заштиту пода кг 1   
362 профил ЦД плафонски ком 1   
363 профил главни-Т24/38мм м 1   

364 профил главни-Т15 м 1   
365 профил Т попречни 24/32мм ком 1   
366 профил Т попречни 24/28мм ком 1   

367 профил угаони ком 1   
368 профил U 20/20/30мм м 1   
369 профил C 18/45/18мм м 1   

370 профил UD д=28/27/0.6мм м 1   
371 профил CD 60/27мм м 1   
372 профил лучни м 1   

373 профил зидни UW50 м 1   
374 профил зидни UW75 м 1   
375 профил зидни UW100 м 1   

376 профил зидни CW50 м 1   
377 профил зидни CW75 м 1   
378 профил зидни CW100 м 1   

379 профил UA за укрућење м 1   
380 прозор ПВЦ са оковима м2 1   
381 рабиц поцинковани м2 1   

382 разређивач л 1   
383 роло врата са механизмом м2 1   
384 реза за врата ком 1   

385 решетка пластична Р=12 за вентилацију ком 1   
386 решетка вентилациона ком 1   
387 решетка за огњиште ком 1   

388 салонит валовит 105/122 цм ком 1   
389 салонит валовит 105/183 цм ком 1   
390 сапун молерски кг 1   

391 селотејп ролна ком 1   
392 силикон  туба 1   
393 скела м2 1   

394 скоба за етернит кров ком 1   
395 слемењаци ком 1   
396 слемењак за етернит ком 1   

397 слемењак за салонит специјални ком 1   
398 сокла дрвена H=10цм м 1   
399 спојница профила крстаста ком 1   

400 стакло ИЗОЛИТ 2x4/ 2x5mm м2 1   
401 стакло ИЗОЛИТ 2x6/ 2x8mm м2 1   
402 стакло 10-12мм м2 1   

403 стакло 3-4мм м2 1   
404 стакло 4-5мм м2 1   
405 стакло 5-6мм м2 1   

406 стакло 8-10мм м2 1   
407 стакло армирано 6-7мм м2 1   
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408 стакло призма дим=20x20цм м2 1   

409 стиропор табла до 5цм м2 1   
410 стиропор у таблама до 2цм м2 1   
411 стоносал л 1   

412 стакло водено кг 1   
413 тапете папирнате м2 1   
414 тапете пластичне м2 1   

415 тер хартија  120/100 м2 1   
416 тиокит двокомпонентни хелиос кг 1   
417 типл пластични за зид ком 1   

418 типлови пластични ком 1   
419 тон кг 1   
420 трака алух-заштита ивица м 1   

421 трака гумирана д=0.6мм м2 1   
422 трака гумирана преко д=0.6мм м2 1   
423 трака изолациона варење  д=3,4,5мм м2 1   

424 трака изолациона м2 1   
425 трака месингана м 1   
426 трака сунђераста Р=10 м 1   

427 туткало кг 1   
428 тер хартија  120/125 м2 1   
429 тервол д=4цм м2 1   

430 тервол д=8цм м2 1   
431 трака битракс м 1   
432 трска љуштена м2 1   

433 убрзивач кг 1   
434 уље ланено кг 1   
435 уље машинско кг 1   

436 уље за премазивање оплате кг 1   
437 везач cd профила ком 1   
438 везач директни за  cd профил ком 1   

439 везач директни за  дрвену оплату ком 1   
440 везач крстасти cd профила ком 1   
441 везач у нивоу cd профила ком 1   

442 везиво емулзионо за инпрегнисање кг 1   
443 везиво дисперзивно за импрегнисање  кг 1   
444 вешаљка са федером ком 1   

445 вешаљке  ком 1   
446 вијци 70мм ком 1   
447 вијци 90мм ком 1   

448 вијци ТН 3,5x45mm kom 1   
449 вијци za lim3,5x9мм ком 1   
450 вијци ТН 3,5x25mm ком 1   

451 вијци ТН 3,5x35mm ком 1   
452 вијци ТН 3,5x55mm ком 1   
453 вијци са пластичним типлом (В-42мм) ком 1   

454 вијци са металним типлом ком 1   
455 вијци са широком главом ком 1   
456 вијци подесиви М5x16 ком 1   

457 вијци са металним типлом ком 1   
458 висилица ком 1   
459 вода из градског водовода м3 1   
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460 вуна минерална м2 1   
461 вуна стаклена у ринфузу кг 1   
462 вуна стаклена у таблама м2 1   

463 вратанца димњака ком 1   
464 закивак бр 1 ком 1   
465 закивак бр 7 ком 1   

466 аутомат "дипломат" ком 1   
467 завртањ 4,2/15 ком 1   
468 завртањ гвоздени ком 1   

469 завртањ месингани 3,5/40 кг 1   
470 завртањ поцинковани 12/30 кг 1   
471 завртањ за дрво ком 1   

472 завртањ за салонит ком 1   
473 завртањ М8/40 ком 1   
474 завртањ обичан-разни ком 1   

475 завртањ за метал-разни ком 1   
476 шајбна обична ком 1   
477 шајбна од силицијум карбида ком 1   

478 шајбна за завртањ ком 1   
479 шарка за врата разна ком 1   
480 шелна д=50мм ком 1   

481 шелна д=75мм ком 1   
482 шелна д=100мм ком 1   
483 шарке ануба 13мм ком 1   

484 шилдови обични ком 1   
485 пишке ПВЦ за варење ком 1   
486 шљунак гранулисани 1-4мм м3 1   

487 шпијунка за врата ком 1   
488 шпиритус лит 1   
489 шрафови разних димензија ком 1   

490 шљунак природни м3 1   
491 шљунак природни сејани м3 1   
492 штуцна за димњак ком 1   

493 ћерамида обична ком 1   
494 челик бетонски глатки д 24 кг 1   
495 челик бетонски Ч-37 10мм обрађен кг 1   

496 челик бетонски Ч-37 12мм обрађен кг 1   
497 челик бетонски Ч-37 16мм обрађен кг 1   
498 челик бетонски Ч-37 20мм обрађен кг 1   

499 челик бетонски Ч-37  4-12мм кг 1   
500 челик бетонски Ч-37 6мм кг 1   
501 челик пљоснати 25x5 кг 1   

502 челик пљоснати 30x5 кг 1   
503 челик пљоснати 40x5 кг 1   
504 челик пљоснати 50x5 кг 1   

505 челик угаони L25/25/3mm кг 1   
506 челик угаони L30/30/5mm кг 1   
507 челик угаони L40/40/5mm кг 1   

508 челик угаони L45/45/5mm кг 1   
509 челик угаони L50/50/5mm кг 1   
510 челик угаони L60/60/6mm кг 1   

511 челик угаони L80/80/10mm кг 1   
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512 челик угаони L90/130/10mm кг 1   
513 челик бетонски ЧБР и 14 и више мм кг 1   

514 челик бетонски ЧБР и 14-12мм кг 1   
515 челик бетонски БИ кг 1   
516 четка за премаз битумена ком 1   

517 жица бодљикава кг 1   
518 жица паљена кг 1   
519 жица поцинкована кг 1   

520 жица поцинкована 3 мм кг 1   
521 жица поцинкована 4 мм кг 1   
522 жица поцинкована 6 мм кг 1   

Укупно без ПДВ-а I:  
ПДВ I:  
Укупно са ПДВ-ом I:  

 

  

II НОРМА САТ 
Редни 
број 

Опис Јед. мере Кол. 
Цена без 

ПДВ-а 
Цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

1 Ц1-II група радника норма час 1   
2 Ц2- III група радника норма час 1   
3 Ц3- IV група радника норма час 1   
4 Ц4- V група радника норма час 1   
5 Ц5- VI група радника  норма час 1   
6 Ц6- VII група радника норма час 1   

Укупно без ПДВ-а II:  
ПДВ II:  
Укупно са ПДВ-ом II:  

 

Укупно без ПДВ-а  I + II  
ПДВ  I+II  
Укупно са ПДВ-ом I+ II  

 
 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи цена без ПДВ-а,  

 у колону 6. уписати колико износи цена без ПДВ-а, 

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупно са ПДВ-ом. 
 

 
 
 
 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ 
108/19  Грађевинско-занатско одржавање службених просторија, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________________________,  
                                                                                              (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
ЈНМВ 108/19  Грађевинско-занатско одржавање службених просторија, поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
 

 
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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
 
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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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  
   

И З Ј А В У 
Понуђач  _____________________________________________________________[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке услуга ЈНМВ 108/19  Грађевинско-занатско одржавање службених просторија, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 

Додатни услови из чалана 76. ЗЈН 
 

1)  Да је  имао укупне приходе  за три  године (2016, 2017 и 2018.) у висини од најмање 
9.000.000,00 динара; 

2)    Да је у последње 3 (три) године (2017. 2018. и 2019.) остварио имао укупне приходе од услуга   
       које     су предмет ове јавне набавке  у висини  од најмање 9.000.000,00  динара без пдв-а. 
3)   Да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: 

- минимум 1 (један) одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 
водовода и канализације са лиценцом број 400 или одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 
хидроградње са лиценцом број 410 или одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско - занатских радова на објектима високоградње са лиценцом број 411 или одговорни 
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима 
нискоградње са лиценцом број 412 или одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско - занатских радова на објектима хидроградње са лиценцом број 413 

- минимум 1 (један) одговорни извођач радова инжењер са положеним стручним испитом за 
бављење пословима безбедности и заштите на раду 

- минимум 1 (један) одговорни извођач радова инжењер са положеним стручним испитом за 
бављење пословима заштите од пожара 

- минимум 10 (десет) квалификованих радника грађевинске струке (кв, вкв, ссс) 
4)    Да располаже неопходним кадровским капацитетом и то: 
- минимум 1 (једно) доставно возило носивости минимум 1т 

- минимум 1 (један) камион до 1т за превоз материјала  

- минимум 1 (једна) електрична мешалица 50л 

-  минимум  1 (један) електрични пикамер штемалица   

- минимум 1(једну) машину за сечење керамике 
- минимум 1 (једну) вибрациону бушилицу 

 
ЗА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ПОД БРОЈЕМ 3 и 4 ОБАВЕЗНА ЈЕ ДОСТАВА ДОКАЗА УЗ ПОНУДУ 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 
испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  
   
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  ________________________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке ЈНМВ 108/19  Грађевинско-занатско одржавање службених просторија, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА  (ОБРАЗАЦ 7) 

 

                                                                                             
                                                               
Број: 6/  
Панчево,           .2020. година   
 
ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000  ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7, ПИБ: 101050607,  матични број: 08488754; 
број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa; телефон: 013/315-400; телефакс: 013/351-270 кога  
заступа директор Зденка Јокић  (у даљем тексту: наручилац) 
 
и 
_______________________________________________________ са седиштем у_______________________ 

 адреса___________________________________, ПИБ:________________матични број:_________________ 

број рачуна:__________________________________назив банке:____________________________________, 

телефон:___________________телефакс:__________________ E-mail:________________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: вршилац услуга). 

 

Закључују дана _______2020. године. 

 

 
 

УГОВОР УСЛУГАМА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКОГ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА 
 

 
Основ уговора: ЈНМВ 108/19 Грађевинско-занатско одржавање службених просторија 
 

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од______________________ 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:______________од____________ 
 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора су услуге грађевинско-занатском одржавању службених просторија, након 

спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  бр. 108/19 , а у свему у складу са спецификацијом 

услуга из конкурсне документације Наручиоца, као и понудом Вршиоца услуга број __________ на износ од 

_______________ динара без ПДВ-а, које су саставни део овог Уговора. 
  

Члан 2. 
Укупна уговорена вредност набавке услуга  из чл. 1 овог Уговора, за период  важења овог Уговора је 

4.900.000,00 динара, без урачунатог  ПДВ-а, ПДВ у износу од 980.000,00 динара, а са урачунатим ПДВ-ом је  
5.880.000,00 динара.  

Цене услуга из усвојене понуде Вршиоца услуга и става 2. овог члана су фиксне и не могу се мењати 
током трајања уговора.                                                                             

Члан 3. 
 Вршилац услуга се обавезује да ће услуге извршавати  у року од 15 дана од позива Наручиоца, 
сукцесивно током трајања уговора.  

  
 Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће вршити плаћање на рачун  вршиоца услуга у року од 15 дана од дана 
пријема рачуна, а  на основу документа којим је потврђено извршење услуге,сукцесивно током трајања 
уговора. 
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Члан 5. 

Вршилац услуга даје гаранцију на извршене услуге у трајњу од  _______ месеца од дана извршења. 
 
  

  Члан 5. 
Уговорне стране имају право да једнострано  писмено раскину Уговор са раскидним роком од 30   

дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  прихваћених 
обавеза до дана раскида Уговора. 

 

Члан 6. 
Уговор се закључује на период од 12 месеци од датума закључења. 

 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране Купца задужује 

руководилац Службе комерцијале и руководилац  Службе грађевинског одржавања.  
 

 
Члан 8. 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој 
уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Члан 9. 
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, 
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде 
могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

 

Члан 10. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 

(два) примерка за своје потребе. 
 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 
   

ВРШИЛАЦ УСЛУГА 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 26000 Панчево са назнаком: 
 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 
ЈНМВ 108/19 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА 

 „НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.01.2020. године до 10 
часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 22.01.2020. године у  10:15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у 
канцеларији Службе општих послова.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену 
понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 
ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
(Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Доказе за испуњење додатних услова под бројем 3 и 4 
   
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 
26000 Панчево,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – ЈНМВ 108/19 Грађевинско-занатско одржавање службених 
просторија - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ 108/19 Грађевинско-занатско одржавање службених 
просторија - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ 108/19 Грађевинско-занатско одржавање службених 
просторија - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- ЈНМВ 108/19 Грађевинско-занатско одржавање 
службених просторија  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти 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 да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 
са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V 
ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III ове 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања је 15 дана, од дана извршења услуге, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је 
потврђено извршење услуга, сукцесивно током трајања уговора 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуга 
Рок за извршење услуга је 15 дана од позива Наручиоца, сукцесивно током трајања уговора 
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9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
 
9.4. Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок на извршене услуге не може бити краћи од  24 месеца од извршења  
 
 
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. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато у цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испоруке до наручиоца 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 
динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Наручилац не захтева средства обезбеђења 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-
mail sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 108/19 ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште, 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 да то и учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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 контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац 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.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица, сноси понуђач. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 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 овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs , факсом на број 013/351-270 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева.  
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 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. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из 
чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 
могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
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 ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. 
тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од 
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стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је 
налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈНМВ 108/19 .  
(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, или  
 
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, или  
 
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), или 

 
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 ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 

mailto:office@grejanje-pancevo.co.rs

