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На основу чл. 39. и 61. И 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 404-9-234/2019-IIIı-1 и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку бр. 9/2019,  деловодни број Решења 404-9-234/2019- IIIı-2, 
припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – Текуће поправке и одржавање зграде 
градске управе  

ЈН бр. 9/2019  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4.  

III Техничка документација и планови  5.  
 
 

IV 

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

6.  

V Критеријуми за доделу уговора 14. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 16.  

VII Модел уговора 27. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 30. 

 
 
Укупан број страна 54  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
 Наручилац је Град Лозница –Градска управа  - ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница  
Интернет адреса наручиоца: www.loznica.rs  ПИБ 101196408,  рачун број 840-33640-88 (у 
даљем тексту: Наручилац). 

 
Интернет адреса Наручиоца : www.loznica.rs 

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Јавна набавка број  9/2019 спроводи се у складу са чланом 39. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН). 

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 
Предмет јавне набавке број 9/2019 Текуће попоравке и одржавање зграде Градске 
управе (унутрашњи простор). 
Јавна набавка обликована у 6 партија и то: 

 
 Партија бр.3: браварски радови (лимарски и браварски радови), шифра из 

општег речника набавки 45421160; 
 Партија бр.5: радови на постављању електричних инсталација, шифра из општег 

речника набавки 45311000 и 
 Партија бр.6: столарски радови и уградња столарије, шифра из општег речника 

набавки 45421000. 
   

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА 
Поступак јавне набавке број 9/2019 спроводи се ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

1.5 КОНТАКТ  
Лице за контакт:  Слађана Томићевић 
Имејл и број факса: stomicevic@loznica.rs 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛА 

 
 

ОПИС    ПОСЛОВА Јединица 
мере 

количина 

2 3 4 

Израда намештаја од плочастог материјала: m2   

универа m2 20 

1 мм m1 100 

2 мм m1 100 

Израда и уградња врата димензија 205х90х25 цм:  kom   
са обичним первазијама kom   
бојено емајл лаком kom 3 

са пливајућим первазијама kom   

бојено емајл лаком kom 2 

фурнирано kom 0 

Израда и уградња врата димензија 205х90х12 цм:    

са обичним первазијама   
бојено емајл лаком kom 4 
са пливајућим первазијама   
бојено емајл лаком kom 2 
Израда у уградња прозора са термо стаклом дим. 100х100 цм   
бојено емајл лаком ( масив ) kom 2 

Набавка и замена шарки на орманима kom 70 

Набавка и замена бравица на орманима   

Ф 18 мм kom 20 
Ф 25 мм kom 15 
Набавка и замена шарки на орманима kom 0 
Набавка и замена браве за:   
цилиндар АГБ kom 20 

цилиндар "Бане Секулић" kom 5 
цилиндар  "Панчево" kom 2 
цилиндар дубоки "Бане Секулић" kom 4 
обичан кључ АГБ kom 8 
обичан кључ "Бане Секулић" kom 2 
обичан кључ дубоки "Бане Секулић" kom 2 
Набавка и замена цилиндра:   

од месинга kom 10 

од инокса kom 10 

Набавка и замена рукохвата ( кваке ) за врата:   

обичан "Бане Секулић" kom 20 
обичан "Панчево" kom 15 
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са опругом "Бане Секулић" kom 10 

Набавка и замена шпиц плеха:    

угаони kom 16 

флакасти kom 15 

За радове који се не могу изразити јединицом мере, а код којих нема 
утрошка резервних делова и потрошног материјала. Рачуна се ефективно 
радно време   

nč 1 
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ОПИС ПОСЛОВА 
Једини
ца мере 

количина 

2 3 4 

Набавка, демонтажа и монтажа стандардне флуо цеви за светиљку 
квалитета Philips, Осрам 65 W или одговарајуће 

kom 10 

Набавка, демонтажа и монтажа стандардне флуо цеви за светиљку 
квалитета Philips, Осрам 18 W или одговарајуће 

kom 40 

Набавка, демонтажа и монтажа стандардне флуо цеви за светиљку 
квалитета Philips, Осрам 36 W или одговарајуће 

kom 50 

Набавка, демонтажа и монтажа обичне сијалице Е 27, 100 W kom 70 

Набавка, демонтажа и монтажа лед сијалице Е 27, 9-13 W kom 40 

Набавка, демонтажа и монтажа метал халогене сијалице МХ150W 
квалитета Philips, Осрам или одговарајуће 

kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа сијалице са живом високог притиска 125 
W, E27 

kom 2 

Набавка, демонтажа и монтажа убодне светиљке ФЕП 24W kom 0 
Набавка, демонтажа и монтажа бродске арматуре са једним грлом Е27  kom 5 

Набавка, демонтажа и монтажа керамичког грла Е27 (висеће или лустер)  kom 30 
Набавка, демонтажа и монтажа водоотпорне флуо арматуре 2 х 18W ИП 
44  

kom 5 

Набавка, демонтажа и монтажа водоотпорне флуо арматуре 2 х 36W ИП 
44  

kom 2 

Набавка, демонтажа и монтажа флуо светиљке са растером 2 х 18 W   kom 5 

Набавка, демонтажа и монтажа флуо светиљке са растером 2 х 36 W   kom 2 

Набавка, демонтажа и монтажа фото релеа са сондом   kom 1 
Набавка, демонтажа и монтажа стартера   kom 50 

Набавка, демонтажа и монтажа пригушнице за флуо светиљке 20W   kom 5 

Набавка, демонтажа и монтажа пригушнице за флуо светиљке 40W   kom 10 

Набавка, демонтажа и монтажа водоотпорне опал арматуре ПА _15   kom 5 

Набавка, демонтажа и монтажа пригушнице за живину сијалицу  125W   kom 1 

Набавка и уградња лед панела 12W kom 3 

Набавка и уградња лед панела 18W kom 5 

Набавка и уградња лед панела 36W kom 5 

Набавка, демонтажа и монтажа степенишног аутомата    kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа тастера светла у зиду    kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа једноподног прекидача у зиду   kom 5 
Набавка, демонтажа и монтажа једноподног прекидача на зиду   kom 3 
Набавка, демонтажа и монтажа монофазне прикључнице у зиду   kom 10 
Набавка, демонтажа и монтажа монофазне прикључнице на зиду   kom 5 
Набавка, демонтажа и монтажа трофазне прикључнице монтаже у зиду   kom 2 
Набавка, демонтажа и монтажа трофазне прикључнице монтажа на зиду   kom 2 
Набавка, демонтажа и монтажа дупле монофазне прикључнице монтажа у 
зиду   

kom 3 

Набавка, демонтажа и монтажа дупле монофазног утикача    kom 5 
Набавка, демонтажа и монтажа трофазног  утикача    kom 3 

Набавка материјала и израда инсталације за расвете у ПВЦ каналици по 
зиду кабл. ПП-Y 3Х 1,50 мм2    

m 20 
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Набавка материјала и израда инсталације за расвете у ПВЦ каналици у 
зиду испод малтера кабл. ПП-Y 3Х 1,50 мм2    

m 0 

Набавка материјала и израда инсталације за монофазну прикључницу у 
ПВЦ каналицама по зиду кабловима ПП-Y 3х2,5 мм2    

m 20 

Набавка материјала и израда инсталације за монофазну  прикључницу у у 
зиду испод малтера кабловима  ПП-Y 3х2,5  мм2    

m 0 

Набавка материјала и израда инсталације за трофазну  прикључницу у 
ПВЦ каналицама по зиду кабловима  ПП-Y 5х2,5  мм2    

m 10 

Набавка материјала и израда инсталације за трофазну  прикључницу 
постављањем кабла у зид испод малтера кабловима  ПП-Y 5х2,5  мм2    

m 0 

Набавка материјала и израда инсталације успонски вод за станове 
кабловима ПП-Y 5х4  мм2    

m 0 

Набавка материјала и израда инсталације телефонске инсталације у ПВЦ 
каналицама по зиду каблом 4х0,75 мм2    

m 0 

Набавка и замена телефонске прикључнице и монтажа у зиду kom 0 
Набавка, демонтажа и монтажа гребенасте склопке ЗП, О-И, 25 А  kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа гребенасте склопке ЗП, О-И, 63 А  kom 1 

Набавка, демонтажа и монтажа контактора 3П, 16А, 230 в, 50Хз, НО+НЦ  kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа контактора 3П, 25А, 220 в, 50Хз  kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа склопке седам позиција за решо  kom 2 

Набавка, демонтажа и монтажа грејне плоче 1000 W Ф145  kom 2 

Набавка, демонтажа и монтажа грејне плоче 1500 W Ф180  kom 2 
Набавка, демонтажа и монтажа напојног кабла за електричне апарате до 
2 м дужине   

kom 3 

Набавка, демонтажа и монтажа патрона топљивог осигурача 10-25 А   kom 5 
Набавка, демонтажа и монтажа аутоматско осигурача од 6 А до 25 А   kom 10 
Набавка, демонтажа и монтажа ножастог осигурача НВ од 25 А до 125 А   kom 3 

Набавка, демонтажа и монтажа грејача за бојлер 2 kw, 230 в,    kom 3 

Набавка, демонтажа и монтажа термостата за бојлер 2 kw, 230 в,    kom 3 

Набавка, демонтажа и монтажа вентилатора Ф 100 капацитета 100 м3/h    kom 2 

Набавка, демонтажа и монтажа вентилатора Ф 120 капацитета 150 м3/h    kom 2 
Набавка, демонтажа и монтажа грејача за ТА пећи 833 W тип Магнохром    kom 5 

Набавка, демонтажа и монтажа грејача за ТА пећи 1166 W тип Магнохром   kom 7 

Набавка, демонтажа и монтажа грејача за ТА пећи 1750 W тип Елинд    kom 0 
Ремонт вентилатора за ТА пећ са заменом биксне и гуме kom 3 

Набавка, демонтажа и монтажа радног термостата за ТА пећ тип 
Магнохром Краљево 230 степени целзјусових      

kom 2 

Набавка, демонтажа и монтажа радног термостата за ТА пећ тип Елинд 
110 степени целзјусових      

kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа прекидача кварцне грејалице       kom 5 
Набавка и замена грејача кварцне пећи 44800/1000 W       kom 5 
Набавка, демонтажа и монтажа феномата       kom 0 
Уградња антенског система (ТВ скретница филтерска ЦИНС 4Р, појачивач 
ТВ Супериор, појачивач ТВ Ehcelence, појачивач линијски ТВ Лини, 
филтер усусни ТВ Травс, антене) 

stan 0 
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Годишњи сервис клима уређаја (чишћење, допуна расхладног 
средства, дизинфекција) чини: чишћење целокупне унутрашње и 
спољне јединице клима уређаја; расклапање унутрашње јединице; 
чишћење и прање испаривача унутрашње јединице хемијским средствима 
"Actl clean" i " Restrseal"; чишћење и прање филтера и по потреби замена 
дотрајалих; чишћење турбине, кадице за одвод кондезата и целокупне 
маске унутрашње јединице; дезинфиковање и стављање освеживача у 
унутрашћњу јединицу; подмазивање лежајева турбине; провера 
електронике спојева; провера носача унутрашње и спољне електронике; 
чишћење и прање саћа и целокупне спољне јединице; замена похабаних 
црева за одвод и изолације на цевима са поновним бандажирањем; 
допуна фреона и провера притиска; пуштање у рад на хлађењу и грејању; 
штеловање, ситне поправке на клима уређају улазе у цену; могућност 
већих поправки, преправки, премештање (не улази у цену), замена 
батерија на даљинском управљачу; увод у евиденцију и подсећање на 
сервис сваке године; провера целокупне исправности да би клима уређај 
био у потпуносати спреман за сезону.   

kom 60 

Демонтажа клима уређаја (скидање унутрашње и спољне јединице, 
демонтажа електро и гасне инсталације, одводне цеви, складиштењ) 

kom 5 

Монтажа клима уређаја које испоручује наручилац (набавка и монтирање 
носача, израда електро и гасне инсталације до 1 м дужине, запуњавање 
система, пуштање у рад)  

kom 5 

Израда електро и гсне инсталације за климе 9 - 18 m 1 

Израда електро и гасне инсталације за климе 24 m 1 

Поправка гасне инсталације клима уређаја (замена холендера и црева на 
клима уређају и пуњење) 

kom 4 

Набавка, демонтажа и монтажа компресора клима уређаја 12000 БТУ-Р22      kom 0 

Уградња интерфона на завршним стамбеним објектима, израда 
инсталација, набавка и уградња комплет опреме 

stan 0 

Набавка, демонтажа и монтажа електроматнетне браве за интерфон        kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа механичке браве за интерфон        kom 0 
Набавка, демонтажа и монтажа интерфонска слушалица Urmet (Elvoh) 
или одговарајућа         

kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа цилиндар за браву Elzet  или одговарајућа        kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа муљне пумпе снаге 350 W (потапајуће са 
пловком)         

kom 0 

Набавка, демонтажа и монтажа пумпе снаге 750 W ( потапајуће са 
пловком )         

kom 0 

За радове који се не могу изразити јединицом мере, а код којих нема 
утрошка резервних делова и потрошног материјала, цена радова се 
утврђује по ефективном радном сату  

nč 1 
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Набавка, демонтажа и монтажа стандардне флуо цеви за светиљку квалитета 
Philips, Осрам 65 W или одговарајуће 

kom 

Набавка, демонтажа и монтажа стандардне флуо цеви за светиљку квалитета 
Philips, Осрам 18 W или одговарајуће 

kom 

Набавка, демонтажа и монтажа стандардне флуо цеви за светиљку квалитета 
Philips, Осрам 36 W или одговарајуће 

kom 

Набавка, демонтажа и монтажа обичне сијалице Е 27, 100 W kom 

Набавка, демонтажа и монтажа лед сијалице Е 27, 9-13 W kom 

Набавка, демонтажа и монтажа метал халогене сијалице МХ150W квалитета 
Philips, Осрам или одговарајуће 

kom 

Набавка, демонтажа и монтажа сијалице са живом високог притиска 125 W, E27 kom 

Набавка, демонтажа и монтажа убодне светиљке ФЕП 24W kom 

Набавка, демонтажа и монтажа бродске арматуре са једним грлом Е27  kom 

Набавка, демонтажа и монтажа керамичког грла Е27 (висеће или лустер)  kom 

Набавка, демонтажа и монтажа водоотпорне флуо арматуре 2 х 18W ИП 44  kom 

Набавка, демонтажа и монтажа водоотпорне флуо арматуре 2 х 36W ИП 44  kom 

Набавка, демонтажа и монтажа флуо светиљке са растером 2 х 18 W   kom 

Набавка, демонтажа и монтажа флуо светиљке са растером 2 х 36 W   kom 

Набавка, демонтажа и монтажа фото релеа са сондом   kom 

Набавка, демонтажа и монтажа стартера   kom 

Набавка, демонтажа и монтажа пригушнице за флуо светиљке 20W   kom 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 9/2019 
Текуће поправке и одржавање зграде Градске управе 

 10/ 52 

  
 

 
 

Демонтажа старог, набавка и постављање новог кровног покривача од 
фалцованог поцинкованог лима са свим неопходним радовима 

m2 40 

Демонтажа старог, набавка и постављање новог кровног покривача од ТР лима m2 40 

Демонтажа старог, набавка и постављање новог општива стрехе ( уводног 
лима ) од поцинкованог лима развијене ширине до 50 цм са свим неопходним 

радовима  
m1 10 

Демонтажа старог, набавка и постављање новог општива венца  од 
поцинкованог лима развијене ширине до 66 цм са свим неопходним радовима  

m1 10 

Демонтажа старог, набавка и постављање нових олучних хоризонтала од: m1   

поцинкованог лима развијене ширине 33-40 цм са свим неопходним радовима  m1 25 

поцинкованог пласатифицираног лима   m1 10 

Демонтажа старог, набавка и постављање нових олучних вертикала од: m1   

поцинкованог лима развијене ширине 50 цм са свим неопходним радовима  m1 30 

поцинкованог пласатифицираног лима   m1 20 

Демонтажа старих, набавка и постављање нових лежећих олука од 
поцинкованог лима развијене ширине 33-66 цм, са свим неопходним радовима 

m1 20 

Демонтажа старих, набавка и постављање нових увала у крову од 
поцинкованог лима развијене ширине: 

m1   

50 цм m1 15 
66 цм m1 15 

100 цм m1 15 
Демонтажа старих, набавка и постављање нових скупљача воде од 

поцинкованог лима са неопходним радовима. 
kom 3 

Демонтажа старих, набавка и постављање нових калканских  опшива од 
поцинкованог лима развијене ширине до 50 цм са свим неопходним радовима  

m1 10 

Демонтажа старог, набавка и постављање новог опшива димњака од 
поцинкованог лима развијене ширине 50 цм са свим неопходним радовима  

m1 10 

Демонтажа старих, набавка и постављање нових солбанака од: m1   
поцинкованог лима развијене ширине до  30 цм са свим неопходним радовима  m1 40 

поцинкованог пласатифицираног лима   m1 20 
Демонтажа старe,  набавка и постављање нове штуцне од поцинкованог лима 

са свим неопходним радовима  
kom 6 

Демонтажа старих, набаввка и постављање нових вентилационх глава од 
поцинкованог лима Ф 100 - 150 мм са свим неопходним радовима 

kom 4 

Демонтажа старе, набавка и постављање нове слемењаче од поцинкованог 
лима са израдом чипке на крову од салонита развијене ширине до 80 цм са 

свим неопходним радовима 
m1 15 

Демонтажа старих, набавка и постављање нових озрачних канала од 
поцинкованог лима димензија 1000зх500х500 мм са заштитном мрежом са свим 

неопходним радовима 
kom 2 
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Набавка и постављање снегобрана од поцинкованог лима д= 0,80 мм1 на крову 
од црепа наизменично у 3 или 4 реда са свим потребним радовима 

kom 20 

Набавка и постављање снегобрана од поцинковане траке развијене ширине 
20х3 мм са држачима на сваки рог и попречним тракама у облику мердевина са 
свим потребним радовима 

m1   

Чишћење олучних хоризонтала од прљавштине m1 30 
Чишћење лежећих олука од поцинкованог лима развијене ширине до 100 цм од 
корозије, премазивање битулитом и полиазбитолом са мрежицом 

m1 20 

Чишћење кровног покривача од поцинкованог лима, премазивање антиростом, 
основном бојом (вош прајмер) и завршним лаком за метал.   

m2 20 

Поправка гаражних врата за службена моторна возила (варење, замена 
бравица) 

ком 3 

Скидање старог, набавка новог сливника од бакра и повезивање са кишном 
вертикалом  

kom 8 

За радове који се не могу изразити јединицом мере, а код којих нема утрошка 
резервних делова и потрошног материјала, цена радова утврђује се по 
ефективном радном сату 

нч 1 

 
 
 

   
1. Рок  извршења:  

 
Рок за извођење радова Текуће поправке и одржавање зграде  Градске управе је од 1 до 5 
дана у зависности од обима посла. 
 

2.     Место извршења: 

Зграда градске управе  и Месне канцеларије на територији града Лознице. 
 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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IV  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); 
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Нема додатних услова. 
 

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, 2, 3. и 4, 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.  
 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у 
табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем   

    
 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.  
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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 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 
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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. 

 
 

 
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. и то: 

  Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре - www. apr.gov.rs) 

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. 
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V 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 који је понудио дужи 
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  
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VI 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). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Текуће 
поправке и одржавање Градске управе, ЈН број 9/2019  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони 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) 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 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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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. 
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4) 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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Текуће поправке и одржавање зграде 
градске управе за партију_____________. 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок за пружање услуга  
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин пружања услуга  
 

Зграда Градске управе и 
Месне канцеларије на 
територији Града Лознице 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М.П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
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. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

Образац структуре цене 
Партија 6. -Столарски радови 

  

Ред. 
Број ОПИС    ПОСЛОВА 

Једи
ница 
мере 

коли
чина 

Јединич
на цена 
без ПДВ  

Једини
чна 

цена 
са ПДВ  

Укупна 
цена 
без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 
Израда намештаја од плочастог 

материјала: 
m2        

  универа m2 15     
  АБС ТРАКОМ 1 мм m1 100     
  АБС ТРАКОМ 2 мм m1 100     

3 
Израда и уградња врата димензија 

205х90х25 цм:  
kom       

a) са обичним первазијама kom       

  бојено емајл лаком kom 1     

b) са пливајућим первазијама kom       

  бојено емајл лаком kom 1     
  фурнирано kom 0     

4 
Израда и уградња врата димензија 

205х90х12 цм:  
      

a) са обичним первазијама       
  бојено емајл лаком kom 4     

b) са пливајућим первазијама       
  бојено емајл лаком kom 1     

5 
Израда у уградња прозора са термо 

стаклом дим. 100х100 цм 
      

  бојено емајл лаком ( масив ) kom 1     

6 Набавка и замена шарки на орманима kom 70     

7 Набавка и замена бравица на орманима       

  Ф 18 мм kom 20     
  Ф 25 мм kom 15     
8 Набавка и замена шарки на орманима kom 0     
9 Набавка и замена браве за:       

  цилиндар АГБ kom 20     

  цилиндар "Бане Секулић" kom 5     
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  цилиндар  "Панчево" kom 2     

  цилиндар дубоки "Бане Секулић" kom 4     

  обичан кључ АГБ kom 8     
  обичан кључ "Бане Секулић" kom 2     
  обичан кључ дубоки "Бане Секулић" kom 2     

10 Набавка и замена цилиндра:       
  од месинга kom 10     
  од инокса kom 10     

11 
Набавка и замена рукохвата ( кваке ) за 

врата: 
      

  обичан "Бане Секулић" kom 20     
  обичан "Панчево" kom 15     
  са опругом "Бане Секулић" kom 10     

12 Набавка и замена шпиц плеха:        
  угаони kom 16     
  флакасти kom 15     

13 

За радове који се не могу изразити 
јединицом мере, а код којих нема 

утрошка резервних делова и потрошног 
материјала. Рачуна се ефективно радно 

време   

nč 1     

  Укупно:  -  -  - -   

 
 
 
 
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
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Образац структуре цене 
 
Партија 5.- Електричне инсталације 
 

  

Ред. 
Број ОПИС ПОСЛОВА 

Јед
ини
ца 

мер
е 

коли
чина 

Једини
чна 

цена 
без 

ПДВ.а  

Јединич
на цена 

са ПДВ.а 

Укупна 
вреднос

т без 
ПДВ-а 

Укупна 
вреднос

т са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 ( 4х5 ) 8 ( 4х6 ) 

1 

Набавка, демонтажа и монтажа 
стандардне флуо цеви за светиљку 
квалитета Philips, Осрам 65 W или 

одговарајуће 

kom 10     

2 

Набавка, демонтажа и монтажа 
стандардне флуо цеви за светиљку 
квалитета Philips, Осрам 18 W или 

одговарајуће 

kom 40     

3 

Набавка, демонтажа и монтажа 
стандардне флуо цеви за светиљку 
квалитета Philips, Осрам 36 W или 

одговарајуће 

kom 50     

4 
Набавка, демонтажа и монтажа обичне 

сијалице Е 27, 100 W 
kom 70     

5 
Набавка, демонтажа и монтажа лед 

сијалице Е 27, 9-13 W 
kom 40     

6 
Набавка, демонтажа и монтажа метал 
халогене сијалице МХ150W квалитета 

Philips, Осрам или одговарајуће 
kom 0     

7 
Набавка, демонтажа и монтажа сијалице 

са живом високог притиска 125 W, E27 
kom 2     

8 
Набавка, демонтажа и монтажа убодне 

светиљке ФЕП 24W 
kom 0     

9 
Набавка, демонтажа и монтажа бродске 

арматуре са једним грлом Е27  
kom 5     

10 
Набавка, демонтажа и монтажа керамичког 

грла Е27 (висеће или лустер)  
kom 30     

11 
Набавка, демонтажа и монтажа 

водоотпорне флуо арматуре 2 х 18W ИП 
44  

kom 5     

12 
Набавка, демонтажа и монтажа 

водоотпорне флуо арматуре 2 х 36W ИП 
44  

kom 2     
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13 
Набавка, демонтажа и монтажа флуо 

светиљке са растером 2 х 18 W   
kom 5     

14 
Набавка, демонтажа и монтажа флуо 

светиљке са растером 2 х 36 W   
kom 2     

15 
Набавка, демонтажа и монтажа фото 

релеа са сондом   
kom 1     

16 Набавка, демонтажа и монтажа стартера   kom 50     

17 
Набавка, демонтажа и монтажа 

пригушнице за флуо светиљке 20W   
kom 5     

18 
Набавка, демонтажа и монтажа 

пригушнице за флуо светиљке 40W   
kom 10     

19 
Набавка, демонтажа и монтажа 

водоотпорне опал арматуре ПА _15   
kom 5     

20 
Набавка, демонтажа и монтажа 

пригушнице за живину сијалицу  125W   
kom 1     

21 Набавка и уградња лед панела 12W kom 3     

22 Набавка и уградња лед панела 18W kom 5     

23 Набавка и уградња лед панела 36W kom 5     

24 
Набавка, демонтажа и монтажа 

степенишног аутомата    
kom 0     

25 
Набавка, демонтажа и монтажа тастера 

светла у зиду    
kom 0     

26 
Набавка, демонтажа и монтажа 
једноподног прекидача у зиду   

kom 5     

27 
Набавка, демонтажа и монтажа 
једноподног прекидача на зиду   

kom 3     

28 
Набавка, демонтажа и монтажа монофазне 

прикључнице у зиду   
kom 10     

29 
Набавка, демонтажа и монтажа монофазне 

прикључнице на зиду   
kom 5     

30 
Набавка, демонтажа и монтажа трофазне 

прикључнице монтаже у зиду   
kom 2     
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31 
Набавка, демонтажа и монтажа трофазне 

прикључнице монтажа на зиду   
kom 2     

32 
Набавка, демонтажа и монтажа дупле 

монофазне прикључнице монтажа у зиду   
kom 3     

33 
Набавка, демонтажа и монтажа дупле 

монофазног утикача    
kom 5     

34 
Набавка, демонтажа и монтажа трофазног  

утикача    
kom 3     

35 
Набавка материјала и израда инсталације 
за расвете у ПВЦ каналици по зиду кабл. 

ПП-Y 3Х 1,50 мм2    
m 20     

36 
Набавка материјала и израда инсталације 
за расвете у ПВЦ каналици у зиду испод 

малтера кабл. ПП-Y 3Х 1,50 мм2    
m 0     

37 

Набавка материјала и израда инсталације 
за монофазну прикључницу у ПВЦ 

каналицама по зиду кабловима ПП-Y 3х2,5 
мм2    

m 20     

38 
Набавка материјала и израда инсталације 
за монофазну  прикључницу у у зиду испод 

малтера кабловима  ПП-Y 3х2,5  мм2    
m 0     

39 

Набавка материјала и израда инсталације 
за трофазну  прикључницу у ПВЦ 

каналицама по зиду кабловима  ПП-Y 5х2,5  
мм2    

m 10     

40 

Набавка материјала и израда инсталације 
за трофазну  прикључницу постављањем 

кабла у зид испод малтера кабловима  ПП-
Y 5х2,5  мм2    

m 0     

41 
Набавка материјала и израда инсталације 
успонски вод за станове кабловима ПП-Y 

5х4  мм2    
m 0     

42 
Набавка материјала и израда инсталације 

телефонске инсталације у ПВЦ 
каналицама по зиду каблом 4х0,75 мм2    

m 0     

43 
Набавка и замена телефонске 
прикључнице и монтажа у зиду 

kom 0     

44 
Набавка, демонтажа и монтажа гребенасте 

склопке ЗП, О-И, 25 А  
kom 0     

45 
Набавка, демонтажа и монтажа гребенасте 

склопке ЗП, О-И, 63 А  
kom 1     

46 
Набавка, демонтажа и монтажа контактора 

3П, 16А, 230 в, 50Хз, НО+НЦ  
kom 0     

47 
Набавка, демонтажа и монтажа контактора 

3П, 25А, 220 в, 50Хз  
kom 0     
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48 
Набавка, демонтажа и монтажа склопке 

седам позиција за решо  
kom 2     

49 
Набавка, демонтажа и монтажа грејне 

плоче 1000 W Ф145  
kom 2     

50 
Набавка, демонтажа и монтажа грејне 

плоче 1500 W Ф180  
kom 2     

51 
Набавка, демонтажа и монтажа напојног 

кабла за електричне апарате до 2 м 
дужине   

kom 3     

52 
Набавка, демонтажа и монтажа патрона 

топљивог осигурача 10-25 А   
kom 5     

53 
Набавка, демонтажа и монтажа аутоматско 

осигурача од 6 А до 25 А   
kom 10     

54 
Набавка, демонтажа и монтажа ножастог 

осигурача НВ од 25 А до 125 А   
kom 3     

55 
Набавка, демонтажа и монтажа грејача за 

бојлер 2 kw, 230 в,    
kom 3     

56 
Набавка, демонтажа и монтажа 

термостата за бојлер 2 kw, 230 в,    
kom 3     

57 
Набавка, демонтажа и монтажа 

вентилатора Ф 100 капацитета 100 м3/h    
kom 2     

58 
Набавка, демонтажа и монтажа 

вентилатора Ф 120 капацитета 150 м3/h    
kom 2     

59 
Набавка, демонтажа и монтажа грејача за 

ТА пећи 833 W тип Магнохром    
kom 5     

60 
Набавка, демонтажа и монтажа грејача за 

ТА пећи 1166 W тип Магнохром    
kom 7     

61 
Набавка, демонтажа и монтажа грејача за 

ТА пећи 1750 W тип Елинд    
kom 0     

62 
Ремонт вентилатора за ТА пећ са заменом 

биксне и гуме 
kom 3     

63 
Набавка, демонтажа и монтажа радног 
термостата за ТА пећ тип Магнохром 

Краљево 230 степени целзјусових      
kom 2     

64 
Набавка, демонтажа и монтажа радног 

термостата за ТА пећ тип Елинд 110 
степени целзјусових      

kom 0     
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65 
Набавка, демонтажа и монтажа прекидача 

кварцне грејалице       
kom 5     

66 
Набавка и замена грејача кварцне пећи 

44800/1000 W       
kom 5     

67 Набавка, демонтажа и монтажа феномата      kom 0     

68 

Уградња антенског система (ТВ скретница 
филтерска ЦИНС 4Р, појачивач ТВ 
Супериор, појачивач ТВ Ehcelence, 

појачивач линијски ТВ Лини, филтер 
усусни ТВ Травс, антене) 

stan 0     

69 

Годишњи сервис клима уређаја 
(чишћење, допуна расхладног средства, 
дизинфекција) чини: чишћење целокупне 

унутрашње и спољне јединице клима 
уређаја; расклапање унутрашње јединице; 
чишћење и прање испаривача унутрашње 
јединице хемијским средствима "Actl clean" 
i " Restrseal"; чишћење и прање филтера и 
по потреби замена дотрајалих; чишћење 

турбине, кадице за одвод кондезата и 
целокупне маске унутрашње јединице; 

дезинфиковање и стављање освеживача у 
унутрашћњу јединицу; подмазивање 

лежајева турбине; провера електронике 
спојева; провера носача унутрашње и 

спољне електронике; чишћење и прање 
саћа и целокупне спољне јединице; замена 
похабаних црева за одвод и изолације на 

цевима са поновним бандажирањем; 
допуна фреона и провера притиска; 

пуштање у рад на хлађењу и грејању; 
штеловање, ситне поправке на клима 
уређају улазе у цену; могућност већих 
поправки, преправки, премештање (не 

улази у цену), замена батерија на 
даљинском управљачу; увод у евиденцију 

и подсећање на сервис сваке године; 
провера целокупне исправности да би 

клима уређај био у потпуносати спреман за 
сезону.   

kom 60     

70 

Демонтажа клима уређаја (скидање 
унутрашње и спољне јединице, демонтажа 

електро и гасне инсталације, одводне 
цеви, складиштењ) 

kom 5     

71 

Монтажа клима уређаја које испоручује 
наручилац (набавка и монтирање носача, 

израда електро и гасне инсталације до 1 м 
дужине, запуњавање система, пуштање у 

рад)  

kom 5     

72 
Израда електро и гсне инсталације за 

климе 9 - 18 
m 1     
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73 
Израда електро и гасне инсталације за 

климе 24 
m 1     

74 
Поправка гасне инсталације клима уређаја 

(замена холендера и црева на клима 
уређају и пуњење) 

kom 4     

75 
Набавка, демонтажа и монтажа 

компресора клима уређаја 12000 БТУ-Р22      
kom 0     

76 
Уградња интерфона на завршним 

стамбеним објектима, израда инсталација, 
набавка и уградња комплет опреме 

stan 0     

77 
Набавка, демонтажа и монтажа 

електроматнетне браве за интерфон        
kom 0     

78 
Набавка, демонтажа и монтажа механичке 

браве за интерфон        
kom 0     

79 
Набавка, демонтажа и монтажа 

интерфонска слушалица Urmet (Elvoh) или 
одговарајућа         

kom 0     

80 
Набавка, демонтажа и монтажа цилиндар 

за браву Elzet  или одговарајућа         
kom 0     

81 
Набавка, демонтажа и монтажа муљне 

пумпе снаге 350 W (потапајуће са пловком)   
kom 0     

82 
Набавка, демонтажа и монтажа пумпе 
снаге 750 W ( потапајуће са пловком )        

kom 0     

83 

За радове који се не могу изразити 
јединицом мере, а код којих нема утрошка 

резервних делова и потрошног материјала, 
цена радова се утврђује по ефективном 

радном сату  

nč 1     

  Укупно:  -  -  - -   

 
 
 
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                
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Образац структуре цене 
 
Партија 3. -Браварски и лимарски радови 
 
 

  

Ред. 
Број ОПИС ПОСЛОВА 

Јед
ини
ца 

мер
е 

коли
чина 

Јединичн
а цена 

без 
ПДВ.а  

Јединична 
цена са 
ПДВ.а  

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4х6) 

1 

Демонтажа старог, набавка и 
постављање новог кровног 
покривача од фалцованог 

поцинкованог лима са свим 
неопходним радовима 

m2 40     

2 
Демонтажа старог, набавка и 
постављање новог кровног 

покривача од ТР лима 
m2 40     

3 

Демонтажа старог, набавка и 
постављање новог општива стрехе 
( уводног лима ) од поцинкованог 

лима развијене ширине до 50 цм са 
свим неопходним радовима  

m1 10     

4 

Демонтажа старог, набавка и 
постављање новог општива венца  
од поцинкованог лима развијене 

ширине до 66 цм са свим 
неопходним радовима  

m1 10     

5 
Демонтажа старог, набавка и 
постављање нових олучних 

хоризонтала од: 
m1        

  
поцинкованог лима развијене 

ширине 33-40 цм са свим 
неопходним радовима  

m1 25     

  
поцинкованог пласатифицираног 

лима   
m1 10     

6 
Демонтажа старог, набавка и 
постављање нових олучних 

вертикала од: 
m1        

  
поцинкованог лима развијене 

ширине 50 цм са свим неопходним 
радовима  

m1 30     

  
поцинкованог пласатифицираног 

лима   
m1 20     
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7 

Демонтажа старих, набавка и 
постављање нових лежећих олука 
од поцинкованог лима развијене 

ширине 33-66 цм, са свим 
неопходним радовима 

m1 20     

8 

Демонтажа старих, набавка и 
постављање нових увала у крову 
од поцинкованог лима развијене 

ширине: 

m1       

  50 цм m1 15     

  66 цм m1 15     

  100 цм m1 15     

9 

Демонтажа старих, набавка и 
постављање нових скупљача воде 

од поцинкованог лима са 
неопходним радовима. 

kom 3     

10 

Демонтажа старих, набавка и 
постављање нових калканских  
опшива од поцинкованог лима 

развијене ширине до 50 цм са свим 
неопходним радовима  

m1 10     

11 

Демонтажа старог, набавка и 
постављање новог опшива 

димњака од поцинкованог лима 
развијене ширине 50 цм са свим 

неопходним радовима  

m1 10     

12 
Демонтажа старих, набавка и 

постављање нових солбанака од: 
m1       

  
поцинкованог лима развијене 

ширине до  30 цм са свим 
неопходним радовима  

m1 40     

  
поцинкованог пласатифицираног 

лима   
m1 20     

13 

Демонтажа старe,  набавка и 
постављање нове штуцне од 
поцинкованог лима са свим 

неопходним радовима  

kom 6     

14 

Демонтажа старих, набаввка и 
постављање нових вентилационх 

глава од поцинкованог лима Ф 100 - 
150 мм са свим неопходним 

радовима 

kom 4     

15 

Демонтажа старе, набавка и 
постављање нове слемењаче од 
поцинкованог лима са израдом 

чипке на крову од салонита 
развијене ширине до 80 цм са свим 

неопходним радовима 

m1 15     
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16 

Демонтажа старих, набавка и 
постављање нових озрачних 
канала од поцинкованог лима 

димензија 1000зх500х500 мм са 
заштитном мрежом са свим 

неопходним радовима 

kom 2     

17 

Набавка и постављање снегобрана 
од поцинкованог лима д= 0,80 мм1 
на крову од црепа наизменично у 3 

или 4 реда са свим потребним 
радовима 

kom 20     

18 

Набавка и постављање снегобрана 
од поцинковане траке развијене 
ширине 20х3 мм са држачима на 
сваки рог и попречним тракама у 

облику мердевина са свим 
потребним радовима 

m1       

19 
Чишћење олучних хоризонтала од 

прљавштине 
m1 30     

20 

Чишћење лежећих олука од 
поцинкованог лима развијене 
ширине до 100 цм од корозије, 

премазивање битулитом и 
полиазбитолом са мрежицом 

m1 20     

21 

Чишћење кровног покривача од 
поцинкованог лима, премазивање 
антиростом, основном бојом (вош 

прајмер) и завршним лаком за 
метал.   

m2 20     

22 
Поправка гаражних врата за 

службена моторна возила (варење, 
замена бравица) 

ком 3     

23 
Скидање старог, набавка новог 

сливника од бакра и повезивање са 
кишном вертикалом  

kom 8     

24 

За радове који се не могу изразити 
јединицом мере, а код којих нема 

утрошка резервних делова и 
потрошног материјала, цена 

радова утврђује се по ефективном 
радном сату 

нч 1     

  Укупно:   -  - - -   

 
 
 
Датум________________                                                              Потпис овлашћеног лица  
 

_______________________ 
                                                                                    М.П.                 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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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, 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. Потпис понуђача 
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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 , поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
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  __________________________________________Текуће поправке и 
одржавање зграде градске управе  у поступку јавне набавке број 9/2019, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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); 

 
 

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

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  _____________________________________________ Текуће 
поправке и одржавање зграде градске управе  у поступку јавне набавке број 
9/2019, 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). 
 

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

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

Текуће попоравке и одржавање зграде Градске управе (унутрашњи простор) за 
Партију ___ 

Уговорне стране: 

1. Град Лозница -Градска управа,  Лозница,  ул. Карађорђева број 2,  
матични  број: 07169981,  текући  рачун број:  840-33640-88, ПИБ:101196408, 
телефон/факс: 015/879-200,  коју заступа Начелник Градске управе Милојка 
Смиљанић  (у даљем тексту: Наручилац)  

и 
 

2. Привредно друштво/носилац посла 
____________________________________, _______________________, Ул. 
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 
матични број __________________, рачун број _______________________ 
код банке ______________________;  

 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________; 
 
члан групе/подизвођач ______________________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________;  
 
 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор 
___________________________ 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број 
404-9-234/2019-IIIı-1 од 06.02.2019. године и позива за достављање понуда, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности, број ЈН 9/2019; 
 
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио 
Понуду број ____ од ___.2019. године, заведену под бројем: _________/2019. од 
____.2019. године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 
 
- да Понуда број ______ од _____.2019. године од понуђача, заведена под бројем 
_____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и 
конкурсне документације и налази се у прилогу; 
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- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од 
_______.2018. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача 
____________________________, _______, ул. ___________. 
(наведене констатације попуњава Наручилац) 
 

Члан 1. 
 

            Предмет Уговора је извођење радова – текуће попоравке и одржавање зграде 
Градске управе (унутрашњи простор) и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача 
број ______ од _____2019. године, која је саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
 
 Цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи _________________ 

динара без ПДВ односно _________________ динара са ПДВ. 
 

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

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши на следећи начин:  
 
- по испостављеним фактурама, у року од ______ дана од дана пријема. 

 
 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изводи сукцесивно, 
зависно од потреба Наручиоца, а на основу писаног Захтева од стране овлашћеног лица 
наручиоца. Извођач се обавезује да радове који су наведени у захтеву наручиоца изведе 
у року од _____________________ дана од дана пријема писаног захтева од стране 
овлашћеног лица наручиоца. 
 

Члан 5. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и 
Инвеститору.  

Члан 6. 
 

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

Члан 7. 
 Уколико извођач не заврши радове, који су предмет овог уговора у уговореном 
року, дужан је да плати наручиоцу уговорену казну у висини 0,5 % од укупно 
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може 
бити већи од 10 % од вредности укупно уговорених радова.  
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 

Члан 8. 
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови 

и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова 
је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та 
одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је 
извршио без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 
обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним 
количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист 
СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе). 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, 
одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна 
вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем 
не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине. 
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 9. 
             Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист 
СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни 
предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току 
реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у 
потпуности.  

 Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне 
сагласности наручиоца.  

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
Члан 10. 

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

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
Инвеститорa, стручног надзора и Извођача. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 
стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну. 

Члан 11. 

Уговор се закључује на период до 12 месеци. 
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Члан 13. 

 
           Средства за реализацију овог уговора  обезбеђена су Одлуком о  буџету града 
Лознице за 2019. (''Службени лист  града''  број: 18/18).   
„Обавезе које доспевају наредне буџетске године биће реализоване највише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетског години.“  
У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете и  немогућности преузимања  
и плаћања обавеза  од стране Наручиоца. 
 

Члан 14. 
 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 
 

Члан 15. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о 
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 
као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике 
Србије. 

 
Члан 16. 

 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Ваљеву. 

 
Члан 17. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнака примерка, по два за сваку уговорну 
страну. 
 

ИЗВОЂАЧА                                                             За НАРУЧИОЦА 
 
__________________________                          ________________________________ 
 

Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати 
средство обезбеђења за озбиљност понуде. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

1.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца www.loznica.rs. 

 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: 
 - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 9/2019 –Текуће попоравке и одржавање 
зграде Градске управе (унутрашњи простор)- (НЕ ОТВАРАТИ).  

 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу 

понуђача, телефон и контакт особу.  
 
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. 

 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.00-15.00 

часова, на адресу Наручиоца – Градска управа Лозница,Карађорђева  бр.2.  
 
Крајњи рок за достављање понуда је  22.02.2019.( НОВИ РОК ) године до 12.00 

часова.  
 
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 
Јавно отварање понуда ће се обавити  22.02.2019. године(НОВИ РОК) у 12.30 

часова у просторијама Наручиоца –Градска управа Лозница, Карађорђева бр. 2, уз 
присуство овлашћених представника понуђача. 

 
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
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Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

1.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ  
 

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом 
као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације. 

1.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

1.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
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 Наручиоца – 

Градска управа Лозница, Карађорђева бр. 2,  са назнаком: 
 

Измена понуде за јавну набавку  9/2019 – је Текуће попоравке и одржавање зграде 
Градске управе (унутрашњи простор) -НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Допуна понуде за јавну набавку 9/2019 – је Текуће попоравке и одржавање зграде 
Градске управе (унутрашњи простор) -НЕ ОТВАРАТИ или 
 
Опозив понуде за јавну набавку 9/2019 Текуће попоравке и одржавање зграде Градске 
управе (унутрашњи простор) -НЕ ОТВАРАТИ  или 
 
Измена и допуна понуде за јавну набавку 9/2019 – је Текуће попоравке и одржавање 
зграде Градске управе (унутрашњи простор) - 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. 
 
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста 

на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде  за јавну набавку.  
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз 
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде. 
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1.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
  

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
 
          Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин 
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
 

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. 

1.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
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.  

 
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за 

понуђача. 
 

          Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у 
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова. 

 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору 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. 
 

1.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на 

начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају 
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи: 
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1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу и Инвеститору. 

 
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 ЗЈН. 
 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 

 

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

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене, привремене односно 
окончане ситуације.  

Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору. 

Захтев у погледу рока извођења радова 
 

Радови ће се изводити сукцесивно, завнисно од потреба Наручиоца, а на 
основу писаног Захтева издатог од стране овлашћеног лица наручиоца. 

Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде је 30  дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити 

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

1.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 
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. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају несагласности. 

1.11 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 
  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.  

1.12 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,  
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

Наручиоца, електронске поште на имејл:  stomicevic@loznica.rs 
 тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Слађана Томићевић  сваког 
радног дана 09.00 – 14.00 часова. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 9/2019. је 
Текуће попоравке и одржавање зграде Градске управе (унутрашњи простор). 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

1.13 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну 

документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.loznica.rs   
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Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 

допунама Конкурсне документације.   
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене  у 

писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране 
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

1.14 КОМУНИКАЦИЈА 
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на 
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца  www.loznica.rs   
 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

1.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) 
код понуђача, односно његових подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном. 

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

1.16 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, 
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних 
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
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располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или 
радова које понуђач нуди. 

1.17 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

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

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску 
одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа  који се односи на поступак који 
је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан.  

1.18 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
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1.19 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

1.20 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. 
 
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском 

поштом на имејл stomicevic@loznica.rs или препорученом пошиљком са повратницом 
на адресу Наручиоца. 

 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.  
 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам 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 и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
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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. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

1.21 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 
року од три дана од дана доношења. 

 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 

дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља Наручиоцу. 

 
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: 
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе: 

 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 60.000,00 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; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8)Корисник: буџет Републике Србије; 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 9/2019 
Текуће поправке и одржавање зграде Градске управе 

 51/ 52 

  
 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
 

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  
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  
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 НБС. 
 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може 
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

1.22 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 

1.23 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. ЗЈН. 

 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) ЗЈН.  

1.24 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
године односно у наредних шест месеци. 

1.25 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
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поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, 
поште и факсом.  

 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 
15. ЗЈН. 

1.26 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

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

 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
понуди. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


