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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ  

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ АЛУМИНИЈУМСКЕ, ПВЦ И ДРВЕНЕ 

СТОЛАРИЈЕ 

 

 

-У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ- 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Предмет јавне набавке: извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене 

столарије 

2. Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

нема 

3. Контакт: Исидора Бошковић, адреса електронске поште: 

isidora.boskovic@vikns.rs 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора 

о јавној набавци радова. Понуђач мора испуњавати све Законом  одређене услове за 

учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са 

конкурсном документацијом.  

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 

страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

преводиоца.   

 

2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 

У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који 

у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, 

изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и 

потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, 

а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- и обрасца 9- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава 

понуђач, изузев обраcца 2- које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје 

име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 
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отварања понуда.  

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 

 

4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И УЗОРКА 

 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где 

је затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први 

пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад ул.Масарикова бр.17. 

 

са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку велике вредности радова - Извођење радова на замени 

алуминијумске, пвц и дрвене столарије – Јавна набавка број 07/19-С 

НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса, телефон понуђача, као и 

име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести тачне називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

 

Саставни део понуде је и узорак  за који је одређена обавеза достављања у оквиру 

техничке спецификације. 

 

Понуђач је обавезан да најкасније до истека рока за подношење понуда достави тражени 

узорак , на следећи начин: 

 

- Узорак  мора  бити  запакован  у  непровидни  пакет  на  којем  мора бити означен 

тачан назив и адреса понуђача, као и назнака: 
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Узорак за јавну набавку број 07/19-С – НЕ ОТВАРАТИ“ 

  

- Поред узорка, у пакету треба да буде запакована и спецификација достављеног 

узорка. 

 

- На пакету треба да буде залепљен један примерак спецификације који одговара 

примерку који се налази у пакету. 

 

- Узорак  се предаје  Наручиоцу у истом року и на исти начин као и понуда. 
 

Уколико понуђач не достави узорак или је узорак  неадекватно запакован, понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку 

понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. 

Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати 

само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси 

заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача. 

 

6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем, 

најкасније до истека  рока за подношење понуда.  

 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету 

понуду, писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА 

/ ДОПУНА“ - Понуда за јавну набавку велике вредности радова - Извођење радова на 

замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије – Јавна набавка број 07/19-С – НЕ 

ОТВАРАТИ. 

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се 

неће разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.  

 

Понуда не може бити опозвана, нити измењена/допуњена после истека рока за 

подношење понуда. Уколико понуђач опозове или измени/допуни своју понуду по истеку 

рока за подношење понуда Наручилац је овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност 

понуде. 

 

7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцa у року одређеном 

у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 22.03.2019. године до 
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10:30 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 22.03.2019. године са почетком у 11:00 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 

почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање 

у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и 

потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА ) 

 

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. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда.  

 

Доказ наведеног може бити: 

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

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

року; 

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

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) записник о примопредаји радова, грађевински дневник, о изведеним радовима 

који нису у складу са пројектом, односно уговором 
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9) 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 из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 

ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова 

групе понуђача.   

 

9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року 

предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан 

је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред 

наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне 

конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 

морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према 

наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 

прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

• неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у 

складу са Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, 

понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних 

конкурсном документацијом.  
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Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

− попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

− попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све 

остале чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- и обрасца 9- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе 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.  

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

понуда, наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 

закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 

предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за 

извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 

пословно-техничкој сарадњи  и достави у оригиналу или овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 

набавке без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – 

Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача ког ангажује.  

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава, 

потписује и оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 

1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови 

за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.  

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
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наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 

лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

 

12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који 

у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, 

изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и 

потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова 

из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су 

наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин 

одређен конкурсном документацијом. 

        

− попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,  

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде, 

− доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 

76., предвиђених чланом 77.- ЗЈН и конкурсном документацијом, 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда, 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене –Предмер радова 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Потврда-Референца 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6. – Изјава понуђача о финансијској 

гаранцији 

− потписан и оверен Образац бр. 7.- Модел уговора  

− попуњен, потписан и оверен образац бр. 8. – Образац трошкова припреме понуде 

(није обавезан) 

− попуњен, потписан и оверен образац бр. 9. – Изјава о независној понуди 

− попуњен, потписан и оверен образац бр. 10. – Образац потврде о обиласку 

локације (није обавезан) 

− потписан и оверен образац бр. 11. – Техничка спецификација са шематским 

приказом столарије. 

− обрасце и доказе у складу са тачком 10. овог упутства у случају да група понуђача 

подноси заједничку понуду, односно 11. ако понуђач подноси понуду са 
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подизвођачем 

− средства финансијског обезбеђења у складу са тачком 19. овог упутства 

− узорак  и техничка документација за које је одређена обавеза достављања у 

оквиру техничке спецификација ове конкурсне документације. 

 

 

13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је 

неблаговремена. 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије 

све неприхватљиве понуде. 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана 

пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Појашњења за – Извођење радова 

на замени алуминијумске, пдц и дрвене столарије, бр. 07/19-С“ Захтев за појашњењима у 

вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: 

ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или e mail: 

isidora.boskovic@vikns.rs  радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:00 до 15:00 

часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током 

викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.  

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева објавити одговор на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона и 

13-им начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

mailto:isidora.boskovic@vikns.rs
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15. ЦЕНА 

 

Цене у понуди изразити у динарима. 

 

Цену у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ-a.  

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

У Обрасцу структуре цене – Премеру радова,исказати јединичне цене без ПДВ-а, укупне 

вредности за сваку ставку без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупну цену са ПДВ-ом, 

износ ПДВ-а и произвођача.  

 

У цену урачунати и рад монтажне електричне конзолне дизалице и радне платформе, као 

и сву пратећу опрему и средства и потрошни материјал потребан за уградњу. 

 

У цену радова није урачуната обрада прозорских шпалетни након уградње столарије, која 

ће се изводити кроз уговор о извођењу радова на текућем одржавању објеката Водовода 

и канализације, Нови Сад. 

 

Обрачун изведених радова извршиће се на основу Уговора и мера унетих у грађевинску 

књигу и потврђених од стране надзорног органа.  

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по основу окончане ситуације која се 

испоставља по извршеној примопредаји радова (Записник о примопредаји) за сваки 

објекат посебно. 

 

Оверен грађевински дневник и оверени листови грађевинске књиге су предуслов за 

фактурисање. 

 

Плаћање се врши у року који не може бити краћи од 15 дана од дана испостављања 

окончане ситуације. 

 

Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужи од 45 дана.  

 

Понуда са роком плаћања краћим од 15 дана или роком плаћања дужим од 45 дана неће 

бити разматрана, већ ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.    
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17. ГАРАНТНИ РОК 

 

Обим, врста и квалитет радова и уграђеног материјала одређени су овом конкурсном 

документацијом и предмером радова на основу којих ће се радови изводити. 

 

Понуђач ће бити у обавези да наведене радове изведе према предмеру радова, својој 

понуди, техничкој документацији, дозволи за извођење радова и осталој пратећој 

документацији, у свему према важећим прописима, техничким нормативима и обавезним 

стандардима квалитета који важе за извођење ове врсте радова и  техничким упутствима 

инвеститора. 

 

Гарантни рок за уграђени материјал понуђач ће исказати у годинама и исти ће почети да 

тече од првог наредног дана од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране 

потписати Записник о примопредаји изведених радова за сваки објекат посебно, а исти 

не може бити краћи од 10 година.Понуђач је дужан да у тренутку потписивања  Записника 

о примопредаји изведених радова достави писмену гаранцију. 

 

Гарантни рок за изведене радове понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети да тече 

од првог наредног дана од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати 

Записник о примопредаји изведених радова за сваки објекат посебно, а исти не може бити 

краћи од 12 месеци. 

 

За време трајања овог гарантног рока, понуђач  је дужан да на позив наручиоца отклони 

све недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал на начин 

прецизиран конкурсном документацијом.   

 

Рок одазива за отклањање недостатака у гарантном року понуђач нуди у данима или 

сатима, а исти не може бити дужи од 10 дана од момета пријема писаног захтева за 

отклањање недостатака упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца (укључујући и 

е маил). 

 

18.  РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Минимално прихватљив рок извођења радова по објекту износи 30 календарских дана, а 

максимално прихватљив рок извођења радова је 45 календарских дана од дана увођења 

понуђача у посао за сваки објекат посебно.  

 

Рок за увођење понуђача у посао је најдуже 7 дана рачунајући сваки пут од дана 

упућивања писаног позива од стране Наручиоца. 

 

Радови ће се, имајући у виду све објекте наведене у Техничкој спецификацији , изводити 

у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора. 
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Радови на објектима ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад, ће се изводити у 

зависности од заузетости просторија у току радног времена (7.00-15.00 часова), ван 

радног времена и викендом у договору са надзорним органом.  

 

19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко (сопствену) соло меницу са пратећим 

меничним овлашћењем за њено попуњавање и овереном копијом (од стране пословне 

банке) картона депонованих потписа, на име гаранције за озбиљност понуде, у висини од 

10% вредности понуде, без пдв-а.  

 

Меница мора бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 

РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17) Народне Банке Србије. 

 

Mеница (као гаранција за озбиљност понуде) је саставни део понуде. Сваку понуда која 

се достави, а није покривена меницом, наручилац ће одбити као неприхватљиву. 

 

Меница  за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана дуже од дана отварања 

понуда. 

 

Меница  за озбиљност понуде ће бити наплаћена у случајевима: 

− ако понуђач повуче или измени своју понуду коју је наручилац прихватио 

− у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном 

року; 

− у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене уговором. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави Наручиоцу 

бланко (сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности 

уговора без пдв-а, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже од 

рока на који је закључен уговор. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења 

свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се на његов писани захтев враћа 

истом. Истовремено, предајом меница изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда 

оверену копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне 

банке, овлашћење за Наручиоца да се меница може попунити у складу са Уговором, као 

и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру меница и 

овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 

меница и овлашћења Народне Банке Србије (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 

82/17).  

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања првог Записника о 

примопредаји изведених радова, достави Наручиоцу бланко (сопствену) соло меницу са 

меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а, за отклањање 

грешака у гарантном року, са роком важности најмање 5 дана дуже од уговореног 
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гарантног рока последње изведених радова. Меница се држи у портфељу Наручиоца све 

до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача у гарантном року, након чега 

се на писани захтев враћа истом. Истовремено, предајом менице изабрани понуђач се 

обавезује да Наручиоцу преда оверену копију картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица од стране пословне банке, овлашћење за Наручиоца да се меница може 

попунити у складу са Уговором, као и потврду да су меница и менично овлашћење 

регистровани у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења Народне Банке Србије (Сл. 

гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). 

 

Све менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци 

о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 

Народне Банке Србије (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). 

 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или 

понуђача, али не и на подизвођача. 

 

Понуђач у понуди доставља и Изјаву о финансијској гаранцији (Образац бр. 6.-). 

 

Наручилац ће вратити средства финансијског обезбеђења дата у понуди, понуђачима са 

којима није закључен уговор, одмах по закључењу и ступања на снагу уговора са 

изабраним понуђачем , а на њихов писмени захтев. 

 

Средство финансијског обезбеђења понуде дато у понуди ће бити враћено изабраном 

понуђача одмах након достављања менице за добро извршење посла , а на његов писмени 

захтев. 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 

Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране 

понуђача. 

 

20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као 

и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке 

понуде, у складу са чланом 93. Закона.  

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
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21. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

22. МОГУЋНОСТ ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈА 

 

Наручилац ће омогућити заинтересованом лицу (потенцијалном понуђачу) које је 

преузело конкурсну документацију, обилазак објеката/локација ради сагледавања обима 

посла и припремања прихватљиве понуде, у складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Потенцијални понуђач може најмање два дана пре истека рока за подношење понуда, 

усменим или писаним путем (путем е маила) затражи заказивање обиласка локације ради 

сагледавања обима посла.  

 

У вези са наведеним представник понуђача се има обратити овлашћеном представнику 

Наручиоца, у радно време Наручиоца, од понедељка до петка, у времену од 07 до 15 

часова, Славици Капетанов, број телефона 064/8521448, е-маил: 

slavica.kapetanov@vikns.rs,  те у договору с њим заказати тачан термин обиласка. Позив / 

е- маил примљен после наведеног радног времена ће бити третиран као да је примљен  

првог следећег радног дана код Наручиоца.  

 

Заказани термин обиласка може бити најраније први следећи радни дан у односу на дан 

када се потенцијални понуђач обратио конктакт особи Наручиоца. 

Договореном упознавању ће присуствовати представник Наручиоца и представник 

потенцијалног понуђача. Обилазак ће бити могуће организовати у радни дан (понедељак 

– петак) са терминима заказивања од 08 до 14 часова.  

 

Потенцијални понуђачи који се упознају са објектима/локацијама у заказаном термину 

добиће потврду потписану од стране представника Наручиоца (Образац број 10.). 

Прилагање наведеног обрасца у понуди није обавезно. 

 

Пре вршења заказаног обиласка објеката/локација овлашћени представник понуђача 

мора овлашћеном представнику Наручиоца предати оригинал потврду о 

запослењу/радном ангажовању код понуђача издату на меморандуму понуђача, 

потписану и оверену од стране законског заступника понуђача у чије име ће извршити 

обилазак.  

 

Понуђач може да пошаље у обилазак једно запослено/радно ангажовано лице. 

 

Трошкове обиласка сноси понуђач.  

 

mailto:slavica.kapetanov@vikns.rs
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У случају да потенцијални понуђач не изврши обилазак локације сматраће се да има све 

информације које су потребне за сагледавање обима посла и припремање прихватљиве 

понуде.  

 

23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року 

од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не 

потпише уговор у наведеном року, Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној 

набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени. 

 

У наведеним случајевима Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи 

податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту 

објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и 

Државној ревизорској институцији. 

 

25. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 

утврђени или означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
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Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 

Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 

тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», 

уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди наручилац не 

опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без 

поверљивих података.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.  

 

26. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова  

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 

прибављања средства обезбеђења. 

 

27. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

 

У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора 

морају бити наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи. 

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 

Уговор о јавној набавци. 

 

28. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, 

Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 

порекла и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем 

пореклу добара у поступцима јавних набавки. 

 

29. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

 

30. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане 

од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

31. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

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

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. 

бр. 07/19-С“. 

 

Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 

Немањина 22-26. 

 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  

 

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 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. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а Наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
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После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење Захтева за заштиту права је десет дана од објављивања Одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

 

Наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема Захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења Захтева за 

заштиту права, при чему је тад дужан да у Обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

 

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 07/19-С, сврха: ЗЗП, 

ЈКП «Водовод и канализација», јн. бр. 07/19-С, корисник: буџет Републике Србије) 

уплати таксу и то: 

• уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 

садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне 

документације или друге радње Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса 

износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена вредност јавне набавке не 

прелази износ од 120.000.000,00 динара; 

• уколико се Захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете 

после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе износи 120.000,00 динара; 

• уколико се Захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је 

додељен уговор, па уколико та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса 

износи 120.000,00 динара. 

 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

                     

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума «најнижа понуђена цена“. 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 

најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова по 

објекту,  који не може бити краћи од 30, нити дужи од 45 календарских дана.  

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба.  

 

Наручилац ће писaним путем 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 рок извођења радова по објекту. 

 

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 о спроведеном 

извлачењу путем жреба. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђачи морају испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

  

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и 

као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за привредне 

регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

 

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 и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

1. извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван 

за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита); 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду 

објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 

Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан 

за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и 

према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког сe доставља уверење из казнене 

евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења Пореске 

управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

предузетник као понуђач, доказује достављањем: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко 

лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 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; 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 
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(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

2) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

 

1.-да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 

а) да је у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио укупан приход 

у износу од најмање 24.000.000,00 динара. 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

за правно лице – Биланс успеха за 2016, 2017. и 2018. годину 

за предузетника – Потврда о промету код пословне банке за 2016, 2017. и 2018. годину 

за физичко лице - Потврда о промету код пословне банке за 2016, 2017. и 2018. годину 

 

Напомена: за 2018. годину прихватљив је биланс из Извештаја за статистичке потребе 

за 2018. годину, ако Редован финансијски годишњи извештај за 2018. годину није предат 

Агенцији за привредне регистре до момента подношења понуде, у ком случају се уз ове 

билансe достављају и одштампани детаљи о обрађеном предмету – Извештају за 

статистичке потребе преузети са сајта Агенције за привредне регистре. 

 

2.-да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

 

a) да је у периоду од 01.01.2018. године до дана за подношење понуда испoручио и 

уградио пвц и алу столарију на најмање три објеката високоградње, у укупној вредности 

од минимум 12.000.000,00 динара без пдв у збиру. 

  

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

- попуњену, потписану и печатом оверену потврду - референцу издату од стране 

претходног референтног наручиоца - Инвеститора као крајњег корисника радова 

(образац бр. 5), копију уговора закљученог са Инвеститором и окончану 

ситуацију.  

 

Напомене:  

Уколико је понуђач у овом поступку јавне набавке изводио радове у претходном 

референтном периоду као подизвођач главног извођача, а за потребе одређеног 

Инвеститора као крајњег корисника радова, потребно је да у понуди приложи 

потврду коју му је издао тај Инвеститор као крајњи корисник радова (образац 

бр. 5), копију уговора закљученог између Извођача и Инвеститора и окончану 

ситуацију. 
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У случају да је понуђач у овом поступку јавне набавке изводио радове у 

претходном референтном периоду као члан групе понуђача, а за потребе 

одређеног Инвеститора као крајњег корисника радова, потребно је да у понуди 

приложи потврду коју му је издао тај Инвеститор као крајњи корисник радова 

(образац бр. 5), копију уговора закљученог између групе понуђача као Извођача и 

Инвеститора и окончану ситуацију. 

 

3.-да располаже неопходним техничким капацитетом и то: 

 

Да има у власништву, закупу или лизингу најмање : 

- 4 теретна возила носивости до 2 t;  

- 2 теретна возила носивости до 10 t; 

- 1 атестирану покретну радну платформу носивости до 3 kN/m² и радне висине до 

5 m;  

- 1 атестирану монтажну електричну конзолну дизалицу са носећом конструкцијом, 

носивости до 200 kg због техничких карактеристика објеката;  

- радионицу за справљање ПВЦ и Алу столарије. 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

- пописну листу основних средствава са стањем на дан 31.12.2018. са 

обележавањем маркером све тражене опреме и возила или рачун о куповини 

захтеваног средства после 31.12.2018. године уколико је средство купљено после 

31.12.2018. године. Уколико пописном листом нису прецизно одређене техничке 

карактеристике тражене опреме неопходно је уз пописну листу доставити 

техничку документацију којом се доказују захтеване техничке карактеристике 

- важећи уговор о лизингу или уговор о закупу за опрему и возила која нису у 

власништву понуђача 

- за опрему у закупу потребно је поред уговора о закупу достави од закуподавца 

Пописну листу са стањем на дан 31.12.2018. године са обележавањем маркером 

све тражене опреме и возила или рачун о куповини захтеваног средства после 

31.12.2018. године уколико је средство купљено после 31.12.2018. године. 

Уколико пописном листом нису прецизно одређене техничке карактеристике 

тражене опреме неопходно је уз пописну листу доставити техничку 

документацију којом се доказују захтеване техничке карактеристике) 

- очитане саобраћајне дозволе за возила (у власништву, закупу, лизингу) која 

подлежу регистрацији 

- за атестирану покретну радну платформу носивости до 3 kN/m² и радне висине 

до 5 m: атест надлежне установе – ИМС Београд, Машински факултет  

- за атестирану монтажну електричну конзолну дизалицу са носећом 

конструкцијом, носивости до 200 kg: фабричку потврду о усаглашености са 

техничким стандардима и нормативима за електричне конзолне дизалице - 

Правилник о техничким нормативима за дизалице, Сл. лист СФРЈ бр. 65/91 (на 

основу Закона о стандардизацији), уверење о примењеним  мерама безбедности 

и здравља на раду на оруђу за рад за носећу конструкцију дизалице издато од 

надлежне установе - Машински факултет 
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- за радионицу: Лист непокретности или важећи уговор о закупу. Уколико понуђач 

користи радионицу по основу закупа уз уговор о закупу доставља и Лист 

непокретности за закуподавца. 

 

4.-да располажу неопходним кадровским капацитетом и то: 

 

Да има најмање 29 запослених/радно ангажованих лица од којих: 

- Најмање једно лице са важећом лиценцом број 800 или 400 или 401 или 410 или 

411 са важећим санитарним књижицама. 

- Најмање 1 лице које је дипломирани инжењер индустријског инжењерства, смер 

квалитет  и логистика 

- Најмање 2 лица техничке струке (ССС), по занимању стеченим школовањем 

столар, са важећим санитарним књижицама; 

- Најмање 10 лица - монтера пвц и алу столарије, са важећим санитарним 

књижицама. 

- Најмање 15 лица – радника у производњи. 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:1 

- за сва запослена лица код понуђача - фотокопију одговарајућег обрасца М или М-

3А којима се потврђује пријаве, промена или одјава на обавезно социјално 

осигурање за запослена лица  

У случају да подаци о стручној спреми и радном месту нису уписани или јасно 

наведени у обрасцима М или М3/А, доставити и фотокопије уговора о 

раду/анекса уговора о раду за запослена лица и дипломе о стеченој стручној 

спреми; 

- за радно ангажована лица – фотокопију важећих уговора о радном ангажовању 

(уговор мора бити важећи у  тренутку подношења понуде) за радно ангажована 

лица код понуђача (или једног од чланова групе) по основу другог уговора у 

складу са Законом о раду (у уговору мора бити јасно назначена стручна спрема 

лица, као и на којим пословима је ангажовано лице) 

Уколико уговори достављени за ангажована лица не садрже јасно наведене 

податке о стручној спреми, треба доставити у понуди и дипломе о стеченој 

стручној спреми. 

- фотокопија важеће лиценце са потврдама Инжењерске коморе Србије да је 

носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да 

му одлуком Суда части издата лиценца није одузета; 

- фотокопија важећих санитарних књижица. 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

                                            
1 Заштита података о личности: Понуђач ће на достављеним М или М3-А обрасцима којима се потврђује пријава, 

промена или одјава на обавезно социјално осигурање, односно уговорима о раду или радном ангажовању  учинити  

недоступним за Наручиоца податке који се у смислу одредби Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", 

бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) могу третирати као подаци о личности (јединствени 

матични број грађана, пол и датум рођења и др.). 
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Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4 Закона, што 

доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у овом одељку.  

 

Услове капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 

достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- 

конкурсне документације. 

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 

подизвођач, у своје име. 

 

Начин достављања доказа:   

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, 

доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 
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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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 

у изворном електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази из члана 77. став 

1. тачка 1, 2. и 4. Закона, 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. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере 

на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао 

неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати 

неприхватљивом и биће одбијена. 

 

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. 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                             Комисија за јавне набавке 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-                                            

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.  

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

    _________________________________________________________ 

 

6.- Шифра делатности:     

 

7.- Бројеви телефона:           

 

8.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

9.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача 

код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, 

достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора. 

     

10.- Особа за контакт:           

 

11.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)  

Датум:     

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку 

понуду. 
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       ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

    _________________________________________________________ 

 

6.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

7.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача која 

подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- Б 

                                            

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

    _________________________________________________________ 

 

6.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

7.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
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                                                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

поштује све 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 у поступку јавне набавке велике вредности радова, 

број 07/19-С Наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

 

У ________________ дана ________.г. 

 

 

 

 

М.П.              

 

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА  

Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије,  

БР. ЈНВВ 07/19-С У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт _________________________________  

-                                                          (име, презиме 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

-   тел/факс______________е-маил_______________ 
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности радова - 

Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије, бр. јнвв  

07/19-С, на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и на Порталу 

службених гласила РС и базе података дајемо понуду како следи: 

 

- Укупна понуђена цена износи ___________________динара  без пдв-а 

- Рок плаћања: ________ дана  

- Начин плаћања: налог за пренос 

- Рок извођења радова по објекту: _______________ дана рачунајући од дана 

увођења у посао 

- Гарантни рок за уграђени материјал _______ година рачунајући од првог наредног 

дана од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова  

- Гарантни рок изведене радове износи__________месеци рачунајући од првог 

наредног дана од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова   

- Рок за отклањање недостатака у гарантном року________ рачунајући момета 

пријема писаног захтева за отклањање недостатака упућеног од стране овлашћеног 

лица Наручиоца. (укључујући и е маил) 

- Рок важења понуде: _________________ 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко 

подизвођача: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________           

                                              

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

                            

Место и датум  ___________________         

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                     М.П.                             _____________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА 

 

 

ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", НОВИ САД, Масарикова 17  

НАБАВКА И УГРАДЊА АЛУ, ПВЦ И ДРВЕНЕ СТОЛАРИЈЕ  

  У цену радова није урачуната обрада прозорских шпалетни;  

  Обавезно је мерење отвора на лицу места у присуству надзорног органа;  

  
У цену монтаже је урачунат и рад монтажне електричне конзолне дизалице и радне 

платформе, као и сва пратећа опрема и средства, потршни материјал потребан за уградњу; 

 

  
Извођач је дужан да обезбеди хигијенско техничке заштитне мере на градилишту по 

постојећим прописима, што је урачунато у јединичне цене и неће се посебно плаћати. 

 

  
Штета коју непажњом и неправилностима у раду проузрокује извођач над суседним 

објектима, пада на терет извођача. 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН   

ПОЗ. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Једин

ица 

мере 

Количина 
Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

Произвођач 

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ДЕМОНТАЖЕ  

1 

Прикупљање и одвоз шута на 

градилишну депонију. У току и по 

завршеним радовима са градилишта 

прикупити шут, како је назначено у 

техничком опису. Утоварити на камион и 

одвести на депонију коју одреди 

Наручилац. Обрачун по тури одвеженог 

шута. 

тура 30,00     

 

2 

Демонтажа постојеће столарије из зида, 

отвори до 16 м2. Обрачун по комаду 

извађене столарије. 

ком. 110,00     

 

  УКУПНО А:    

НАПОМЕНА: Све демонтаже извести пажљиво да не дође до лома стакла и оштећењa елемената који се 

задржавају. Шеме прозора у прилогу (све отворе премерити на лицу места). 

 

Б АЛУ СТОЛАРИЈА  

1 

Испорука и монтажа једнокрилног АЛУ 

прозора са термопрекидом. Профил 

Schuco или одговарјући. Испуна од 

материјала са малим коефицијентом 

проводљивости. На споју штока и крила су 

три дихтунг гуме ЕПДМ. Спој два профила 

на угловима крила обезбеђен са 3 

алуминијумске спојнице, додатно ојачане 

лепком. Стакло пакет 24 мм, солар 

4мм+16ал лајсна Аргон 90%+флот 4мм. 

Боја столарије, споља и унутра мат 

антрацит, RAL 7016. Начин отварања по 

шеми столарије. Обрачун по комаду. 

 

  

 

ПОС 1:  дим. 600/600 mm ком. 2,00      
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ПОС 2:  дим. 1200/1400 mm ком. 1,00      

2 

Испорука и монтажа двокрилног АЛУ 

прозора са термопрекидом. Профил 

Schuco или одговарајући. Испуна од 

материјала са малим коефицијентом 

проводљивости. На споју штока и крила су 

три дихтунг гуме ЕПДМ. Спој два профила 

на угловима крила обезбеђен са 3 

алуминијумске спојнице, додатно ојачане 

лепком. Стакло пакет 24 мм, солар 

4мм+16ал лајсна Аргон 90%+флот 4мм. 

Боја столарије, споља и унутра мат 

антрацит ,RAL 7016. Начин отварања по 

шеми столарије. Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 3:  дим. 1350/1200 mm ком. 3,00      

ПОС 4:  дим. 1400/1400 mm ком. 2,00      

ПОС 5:  дим. 1400/1200 mm ком. 2,00      

ПОС 6:  дим. 1200/1700 mm (доњи део фиксни) ком. 1,00      

3 

Испорука и монтажа трокрилног АЛУ 

прозора са термопрекидом. Профил 

Schuco или одговарајући. Испуна од 

материјала са малим коефицијентом 

проводљивости. На споју штока и крила су 

три дихтунг гуме ЕПДМ. Спој два профила 

на угловима крила обезбеђен са 3 

алуминијумске спојнице, додатно ојачане 

лепком. Стакло пакет 24 мм, солар 

4мм+16ал лајсна Аргон 90%+флот 4мм. 

Боја столарије, споља и унутра мат 

антрацит ,RAL 7016. Начин отварања по 

шеми столарије. Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 7: 
 дим. 2700/1200 mm-средња подела фиксно, 

2 крила ком. 5,00     
 

ПОС 7а: 
 дим. 2700/1200 mm-1 средње крило, 2 

поделе фиксне 
ком. 3,00     

 

ПОС 8:  дим. 2700/1400 mm ком. 1,00      

4 

Испорука и монтажа једнокрилних 

алуминијумских врата без термопрекида. 

Систем: Профил ALUMIL 9400 или 

одговарајући. Спојеви штока и крила 

обезбеђене су са две дихтунг гуме ЕПДМ 

квалитета. Испуна алу панел. Ручке Stublina 

или одговарајуће, обострано. Брава са 

закључавањем на 1 месту. Боја столарије, 

споља и унутра мат антрацит, RAL 7016. 

Начин отварања по шеми столарије. 

Обрачун по комаду.   

  

 

ПОС 9:  дим. 800/2050 mm ком. 3,00      
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5 

Испорука и монтажа једнокрилних 

алуминијумских улазних врата са 

термопрекидом. Профил Schuco или 

одговарајући. Испуна од материјала са 

малим коефицијентом проводљивости. На 

споју штока и крила су три дихтунг гуме 

ЕПДМ. Спој два профила на угловима 

крила обезбеђен са 3 алуминијумске 

спојнице, додатно ојачане лепком. Стакло 

пакет 24 мм, песак 4мм+16ал лајсна Аргон 

90%+флот 4мм. Боја столарије, споља и 

унутра мат антрацит, RAL 7016. Начин 

отварања по шеми столарије. Обрачун по 

комаду. Ручке Stublina или одговарајуће 

обострано. Брава са закључавањем на 1 

месту. Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 10:  дим. 930/2000 mm ком. 1,00      

ПОС 11:  дим. 750/2000 mm ком. 1,00      

6 

Испорука и монтажа двокрилних 

алуминијумских улазних врата. Профил 

Schuco или одговарајући. На споју штока и 

крила су три дихтунг гуме ЕПДМ. Спој два 

профила на угловима крила обезбеђен са 3 

алуминијумске спојнице, додатно ојачане 

лепком. Стакло пакет 24 мм, песак 

4мм+16ал лајсна Аргон 90%+флот 4мм (за 

позицију 14  песак 4мм+12мм ал лајсна 

Аргон 90%+4мм нискоемисионоза, за 

позицију 18 армирано 6мм+14мм ал лајсна 

Аргон 90%+4мм нискоемисионо). Боја 

столарије, споља и унутра мат антрацит 

,RAL 7016. Начин отварања по шеми 

столарије. Обрачун по комаду. Ручке 

Stublina или одговарајуће обострано. Брава 

са закључавањем на 1 месту. Обрачун по 

комаду. 

   

ПОС 12:  дим. 1300/2600 mm ком. 1,00      

ПОС 13:  дим. 1700/2150 mm ком. 1,00      

ПОС 14:  дим. 1700/2150 mm (клатна врата) ком. 1,00      

ПОС 15:  дим. 1430/2500 mm ком. 1,00      

ПОС 16:  дим. 1950/2500 mm ком. 1,00      

ПОС 17: 
 дим. 2400/2550 mm(са фиксним надсветлом 

) 
ком. 3,00     

 

ПОС 18: 
 дим. 1470/2670 mm(са фиксним надсветлом 

)  
ком. 2,00     

 

ПОС 19: 
 дим. 2600/2600 mm(са фиксним надсветлом 

и досветлима ) ком. 1,00     
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7 

Алуминијумски портал без 

термопрекида. Систем: Профил ALUMIL 

9400 или одговарајући. Спојеви штока и 

крила обезбеђене су са две дихтунг гуме 

ЕПДМ квалитета. Ручке Stublina или 

одговарајуће, обострано. Брава са 

закључавањем на 1 месту. Стакло пакет 20 

мм,  4мм флот+12ал лајсна+Аргон+флот 

4мм. Боја столарије, споља и унутра мат 

антрацит, RAL 7016. Начин отварања по 

шеми столарије. Обрачун по комаду.   

  

 

ПОС 20:  дим. 1350/2650 mm фиксни ком. 2,00      

ПОС 21:  дим. 3450/2250 mm ком. 1,00      

8 

Алуминијумски портал са 

термопрекидом. Профил Schuco или 

одговарајући. Испуна од материјала са 

малим коефицијентом проводљивости. На 

споју штока и крила су три дихтунг гуме 

ЕПДМ. Спој два профила на угловима 

крила обезбеђен са 3 алуминијумске 

спојнице, додатно ојачане лепком. Стакло 

пакет 24 мм, флот 4мм+16ал лајсна Аргон 

90%+флот 4мм. Боја столарије, споља и 

унутра мат антрацит ,RAL 7016. Начин 

отварања по шеми столарије. Обрачун по 

комаду. Ручке Stublina или одговарајуће 

обострано. Брава са закључавањем на 1 

месту. Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 22:  дим. 5360/3810 mm ком. 1,00      

ПОС 23:  дим. 3450/2950 mm ком. 2,00      

9 

Алуминијумски кров који прекрива 

веранду без термопрекида. Профил 

Алумил 9400 или одговарајући, прекривен 

лимом у боји алуминијума. Боја столарије, 

споља и унутра антрацит, RAL 7016. 

Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 24:  дим. 2350/2150 mm ком. 1,00      

  УКУПНО Б:    

В ПВЦ СТОЛАРИЈА          
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Испорука и монтажа једнокрилног ПВЦ 

прозора. Систем:  Rehau, Veka или 

одговарајући, оков:  Siegenia, Roto или 

одговарајући. ПВЦ нерециклираног 

профила са шест и више комора (минималне 

уградбене дубине 82 mm) са ојачаним 

нерђајућим профилом од 2 mm. Прозоре 

дихтовати трајно са EPDM гумом са три 

дихтунга између крила и стока. Дихтунзи 

EPDM морају бити фабрички увучени. 

Стакло – термоизоловано, трослојно, 

структуре 4 мм 

Солар+20+4ммФлот+20Аргон 90%+4мм 

LOW E, пуњено аргоном у обе коморе, са 

термо дилатационом лајсном за стакло. 

Коефицијент топлотне проводљивости 

пакета профила за цео прозор Uw≤ 0,75 

W/m²K. Биколор боја столарије, споља је 

антрацит,  RAL 7016, унутра бела. Начин 

отварања и поделе по шеми столарије. 

Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 25:  дим. 600/500 mm ком. 2,00      

2 

Испорука и монтажа двокрилног ПВЦ 

прозора. Систем:  Rehau, Veka или 

одговарајући, оков:  Siegenia, Roto или 

одговарајући. ПВЦ нерециклираног 

профила са шест и више комора (минималне 

уградбене дубине 82 mm) са ојачаним 

нерђајућим профилом од 2 mm. Прозоре 

дихтовати трајно са EPDM гумом са три 

дихтунга између крила и стока. Дихтунзи 

EPDM морају бити фабрички увучени. 

Стакло – термоизоловано, трослојно, 

структуре 4 мм 

Солар+20+4ммФлот+20Аргон 90%+4мм 

LOW E, пуњено аргоном у обе коморе, са 

термо дилатационом лајсном за стакло. 

Коефицијент топлотне проводљивости 

пакета профила за цео прозор Uw≤ 0,75 

W/m²K. Биколор боја столарије, споља је 

антрацит,  RAL 7016, унутра бела. Начин 

отварања и поделе по шеми столарије. 

Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 26:  дим. 1650/1250 mm ком. 2,00      

ПОС 27:  дим. 1300/1200 mm ком. 1,00      

ПОС 28:  дим. 1700/1300 mm ком. 1,00      
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Испорука и монтажа дводелног фиксног 

портала, доњи део испуна. Систем:  Rehau, 

Veka или одговарајући, оков:  Siegenia, Roto 

или одговарајући. ПВЦ нерециклираног 

профила са шест и више комора (минималне 

уградбене дубине 82 mm) са ојачаним 

нерђајућим профилом од 2 mm. Прозоре 

дихтовати трајно са EPDM гумом са три 

дихтунга између крила и стока. Дихтунзи 

EPDM морају бити фабрички увучени. 

Стакло – песак, термоизоловано, трослојно, 

минималне дебљине 50 мм, структуре 4 мм 

песак+20+4ммФлот+20+4мм LOW E, 

пуњено аргоном у обе коморе, са термо 

дилатационом лајсном за стакло. 

Коефицијент топлотне проводљивости 

пакета профила за цео прозор Uw≤ 0,75 

W/m²K. Биколор боја столарије, споља је 

антрацит,  RAL 7016, унутра бела. Начин 

отварања и поделе по шеми столарије. 

Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 29:  дим. 1350/2550 mm ком. 3,00      

4 

Испорука и монтажа четвороделног 

портала. Систем:  Rehau, Veka или 

одговарајући, оков:  Siegenia, Roto или 

одговарајући. ПВЦ нерециклираног 

профила са шест и више комора (минималне 

уградбене дубине 82 mm) са ојачаним 

нерђајућим профилом од 2 mm. Прозоре 

дихтовати трајно са EPDM гумом са три 

дихтунга између крила и стока. Дихтунзи 

EPDM морају бити фабрички увучени. 

Стакло – термоизоловано, трослојно, 

структуре 6 мм, Stopsol sivi+18+4мм 

pesak+20Аргон90%+4мм pesak LOW E, 

пуњено аргоном у обе коморе, са термо 

дилатационом лајсном за стакло. 

Коефицијент топлотне проводљивости 

пакета профила за цео прозор Uw≤ 0,75 

W/m²K. Биколор боја столарије, споља је 

антрацит,  RAL 7016, унутра бела. Начин 

отварања и поделе по шеми столарије. 

Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 30:  дим. 1350/1350 mm ком. 1,00      

ПОС 31:  дим. 1430/4330 mm ком. 47,00      

ПОС 32:  дим. 1430/3200 mm-фиксни ком. 1,00      

ПОС 33:  дим. 1950/3200 mm-фиксни ком. 1,00      

ПОС 34:  дим. 2700/1000 mm-фиксни ком. 1,00      

ПОС 35:  дим. 2700/1700 mm-фиксни ком. 1,00      
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Испорука и монтажа десетоделног 

портала. Систем:  Rehau, Veka или 

одговарајући, оков:  Siegenia, Roto или 

одговарајући. ПВЦ нерециклираног 

профила са шест и више комора (минималне 

уградбене дубине 82 mm) са ојачаним 

нерђајућим профилом од 2 mm. Прозоре 

дихтовати трајно са EPDM гумом са три 

дихтунга између крила и стока. Дихтунзи 

EPDM морају бити фабрички увучени. 

Стакло – термоизоловано, трослојно, 

структуре 6 мм Stopsol sivi+18+4мм 

pesak+20+4мм pesak LOW E, пуњено 

аргоном у обе коморе, са термо 

дилатационом лајсном за стакло. 

Коефицијент топлотне проводљивости 

пакета профила за цео прозор Uw≤ 0,75 

W/m²K. Биколор боја столарије, споља је 

антрацит,  RAL 7016, унутра бела. Начин 

отварања и поделе по шеми столарије. 

Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 36:  дим. 2400/5750 mm-фиксни ком. 1,00      

ПОС 37:  дим. 2400/6300 mm-фиксни ком. 1,00      

6 

Испорука и монтажа дванаестоделног 

портала. Систем:  Rehau, Veka или 

одговарајући, оков:  Siegenia, Roto или 

одговарајући. ПВЦ нерециклираног 

профила са шест и више комора (минималне 

уградбене дубине 82 mm) са ојачаним 

нерђајућим профилом од 2 mm. Прозоре 

дихтовати трајно са EPDM гумом са три 

дихтунга између крила и стока. Дихтунзи 

EPDM морају бити фабрички увучени. 

Стакло – термоизоловано, трослојно, 

структуре 4 мм 

Солар+20+4ммФлот+20Аргон 90%+4мм 

LOW E, пуњено аргоном у обе коморе, са 

термо дилатационом лајсном за стакло. 

Коефицијент топлотне проводљивости 

пакета профила за цео прозор Uw≤ 0,75 

W/m²K. Биколор боја столарије, споља је 

антрацит,  RAL 7016, унутра бела. Начин 

отварања и поделе по шеми столарије. 

Обрачун по комаду. 

  

 

ПОС 38:  дим. 2700/2950 mm ком. 1,00      

  УКУПНО В: 0,00  

Г ДРВЕНА СТОЛАРИЈА          
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1 

Испорука и монтажа унутрашњих 

фурнираних  једнокрилних врата. Врата се 

састоје из штока и пуног крила, израђена од 

медијапан плоча (MDF), пресвучена 

меламнинском фолијом.  Боја је храст. 

Сигурносна брава. Радити по постојећим 

димензијама, премерити на лицу места. 

Подела по шеми столарије. Обрачун по 

комаду. 

  

 

ПОС 39:  дим. 700/2050 mm ком. 4,00      

  УКУПНО Г:    

Д ОСТАЛИ РАДОВИ  

ПОС 40: 

Испорука и монтажа ПВЦ подпрозорске 

даске/клупе у белој боји. Обрачун пo m' 

постављене даске. 
m'  120,00     

 

ПОС 41: 

Набавка материјала, радионичка израда 

и монтажа окапница од поцинкованог 

лима. Окапницу, дебљине 0,60мм 

монтирати са спољне стране прозора, боја 

РАЛ 7016. Обрачун по m'. 

m'  120,00     

 

ПОС 42: 

Набавка и монтажа роло завеса/застора, 

намењене да се подижу се и спуштају 

помоћу ланчића. Израђују се од полиестер 

платна, антистатичке су, антиалергијске , 

боја по избору наручиоца. Обрачун по м2. 

m² 120,00     

 

  УКУПНО Д:    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

А 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И 

ДЕМОНТАЖЕ 
    

 

Б АЛУ СТОЛАРИЈА      

В ПВЦ СТОЛАРИЈА      

Г ДРВЕНА СТОЛАРИЈА      

Д ОСТАЛИ РАДОВИ      

  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а    

ПДВ (20%)    

УКУПНО са ПДВ-ом    

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да крајњи збир - 

Укупна вредност без пдв-а  искаже укупну понуђену цену дату на Обрасцу број 3.- Образац Понуде. 

Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у реализацији 

набавке.Понуђачи су дужни да попуне све ставке овог Обрасца. 
                                                                                                       Структуру цене дао: 

___________________________________ 

                                                                                           потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                             М.П. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.- 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНЦЕ  

 

 

Назив Инвеститора крајњег 

корисника 

Седиште  

Дел. број. 

Датум: 

Тел.бр. 

Законски заступник 

Овлашћено лице Инвеститора 

крајњег корисника и функција 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се ова 

 

П О Т В Р Д А 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да нам је  

___________________________________________________________________________ 

(навести назив) са седиштем у _______________________________ (навести седиште) у 

периоду од _________ до ___________ године (навести тачан период - дан, месец, 

година) као  

 

(заокружити једну од наведених опција извођења радова) 

- самостални извођач радова 

- члан групе понуђача 

- подизвођач главног извођача радова  

 

извео радове на _____________________________________________________________, 

у вредности од ________________ динара без пдв-а, а по основу закљученог 

уговора/окончане ситуације _______________ од ___________ године (навести 

назив/опис радова и врсту објеката, број уговора/окончане ситуације и вредност радова 

које је извело лице којем се издаје потврда) 

  

 

Током извођења уговорених радова за коју се издаје ова потврда наведено лице ЈЕ / НИЈЕ  

поштовало своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет извршених радова  и 

слично). (прецртати непотребно) 
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Лице за контакт  код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података: 

___________________________________________________________________________ 

(име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште) 

 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

 

    

Законски заступник/Овлашћено лице                               

Инвеститора крајњег корисника 

 

                                                                                                   

___________________________ 

м.п. 

   

 

Напомена: 

Образац потврде се може копирати и доставити за све Инвеститоре крајње кориснике  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .-    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
На основу  Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13.- 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и  

начину доказивања испуњености услова за учешће (Сл.гласник РС бр. 86/15) даје се следећа 

 

 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 

 

Обавезујемо се да ћемо за јавну набавку велике вредности радова - Извођење радова на замени 

алуминијумске, пвц и дрвене столарије у поступку јавне набавке Наручиоца ЈКП «Водовод и 

канализација» Нови Сад бр. 07/19-С доставити: 

 

- у моменту закључења Уговора, бланко (сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем 

у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а, за добро извршење посла, са роком 

важности најмање 30 дана дуже од рока на који је закључен уговор. Меница се држи у 

портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних, након чега нам се на наш писани 

захтев враћа. Истовремено, предајом меница обавезујемо се да Наручиоцу предамо 

оверену копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне 

банке, овлашћење за Наручиоца да се меница може попунити у складу са Уговором, као 

и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру меница и 

овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 

меница и овлашћења Народне Банке Србије (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 

82/17).  

- одмах након потписивања првог Записника о примопредаји изведених радова, бланко 

(сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора 

без пдв-а, за отклањање грешака у гарантном року, са роком важности најмање 5 дана 

дуже од уговореног гарантног рока последње изведених радова. Меница се држи у 

портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза у гарантном року, након 

чега нам се на наш писани захтев враћа. Истовремено, предајом менице обавезујемо се да 

Наручиоцу предамо оверену копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица 

од стране пословне банке, овлашћење за Наручиоца да се меница може попунити у складу 

са Уговором, као и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру 

меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења 

регистра меница и овлашћења Народне Банке Србије (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15, 

76/16 и 82/17). 

 

У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је 

овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења. 

 

У _______________________ дана ________.год. 

 

М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                            ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  7.- 

 

Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен 

са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном 

Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се 

регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и Конкурсне документације. 

Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације, Понуђач оверава 

печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.  

 

 

 

М О Д Е Л 

У  Г  О  В  О  Р  А 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

 

Закључен између: 1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова  

бр. 17, а кога заступа  директор  Гвозден Перковић као                                     

Наручилац  (у даљем тексту Инвеститор) и 

 

                                2.-________________________________________________________ 

                                    ________________________________________________________ 

                                    ________________________________________________________ 

                                    као Понуђач (у даљем тексту Извођач радова)  

са подизвођачем:  ________________________________________ 

 са члановима групе _______________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

на следећи начин:              

                                                  

Члан 1.- 

  

Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна везаних за  

извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије на објекатима ЈКП 

„Водовод и канализација“ Нови Сад као Инвеститора. 

 

Члан 2.- 

 

Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од најдуже 12 месеци, а ступа 

на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговора се 

датум наведен у деловодном печату Инвеститора.                                             
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Члан 3.- 

 

Предмет овог уговора је извођење радова на на замени алуминијумске, пвц и дрвене 

столарије на објекатима ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, у свему према 

усвојеној Понуди Извођача радова за предметну јавну набавку бр. 07/19-С која Понуда са 

Техничком спецификацијом са шематским приказом столарије и Обрасцем структуре 

цене са Предмером радова чине саставни део овог уговора  (у даљем тексту радови).  

 

Члан 4.- 

 

Укупна уговорена цена радова износи: _____________________ динара без пдв-а у 

складу са прихваћеном Понудом, Обрасцем структуре цене  - Предмером. 

 

Уговорене цене радова у Понуди и обрасцу структуре цене су продајне цене Извођача 

радова и обухватају: 

- све потребне припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целини 

завршен посао 

- све потребне издатке за извршење самих радова и то за: рад, материјал, алат, 

опрему, режију, трошкове монтаже, трошкове транспорта, издатке за доприносе 

као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена. 

- издатке за рад монтажне електричне конзолне дизалице и радне платформе 

У уговорену цену радова није урачуната обрада прозорских шпалетни након уградње 

столарије, која ће се изводити кроз уговор о извођењу радова на текућем одржавању 

објеката Водовода и канализације, Нови Сад. 

 

Инвеститор може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета Уговора максимално до 5% од укупне вредности из става 2. овог 

члана Уговора, у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама. У 

наведеном случају Инвеститор ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке 

у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на 

Порталу јавних набавки,као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији. 

 

Члан 5.- 

 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплаћивати по основу испостављања окончане 

ситуације која се испоставља по извршеној примопредаји радова (Записник о 

примопредаји) за сваки објекат из Предмера радова посебно. 

 

Оверен грађевински дневник и оверени листови грађевинске књиге су предуслов за 

фактурисање. 

 

Обрачун изведених радова извршиће се на основу овог уговора и мера унетих у 

грађевинску књигу и потврђених од стране надзорног органа. Уколико Извођач радова 
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без сагласности приликом извођења радова одступи од димензија предвиђених 

пројектом, све последице у вези с овим падају на терет Извођача радова. 

 

Плаћање се врши у року од ___ дана од дана испостављања окончане ситуације. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.    

 

Члан 6.- 

 

Извођач радова је дужан да уговорене радове на појединачном објекту из Предмера 

изведе у року од  ____________ календарских дана који рок ће се рачунати сваки пут од 

датума увођења у посао, у року и на начин прецизиран овим уговором.  

 

Надзорни орган ће, између осталог, уписати у грађевински дневник датум увођења у 

посао и датум завршетка уговорених радова. 

 

Рок за увођење Извођача радова у посао је најдуже 7 дана рачунајући сваки пут од дана 

упућивања писаног позива од стране Инвеститора. 

 

Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Инвеститор ће 

оставити накнадни примерени рок од 5 дана да започне са радовима, а уколико Извођач 

радова ни у накнадном року не започне са извођењем радова, Инвеститор може 

раскинути овај уговор уз реализацију одговарајуће менице као и захтевати од Извођача 

радова накнаду штете до износа стварне штете.  

 

Члан 7.- 

 

Извођач радова се обавезује да ће у тренутку потписивања овог уговора положити 

Инвеститору, бланко (сопствену) соло меницу у висини од 10% од уговорене вредности 

без пдв-а, са пратећим меничним овлашћењима за њено попуњавање са роком важности 

најмање 30 дана дуже од рока на који је закључен уговор и овереном копијом картона 

депонованих потписа, на име гаранције за добро извршење посла.  

 

Извођач радова се обавезује да ће одмах након потписивања првог Записника о 

примопредаји изведених радова доставити Инвеститору бланко (сопствену) соло меницу 

у висини од 10% од уговорене вредности без пдв-а по меници, са пратећим меничним 

овлашћењем за њено попуњавање са роком важности најмање 5 дана дуже од уговореног 

гарантног рока последње изведених радова и овереном копијом картона депонованих 

потписа, на име гаранције отклањања грешака у гарантном року. 

  

Све менице ће бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 

РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17) Народне Банке Србије. 

 

По истеку рока важења овог уговора укуључујући и гарантни период, Инвеститор је 
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дужан да врати Извођачу радова, меницу за добро извршење посла и меницу за 

отклањање недостатака у гарантном року, осим у случају да су се стекли услови за њихово 

продужење у складу са одредбама овог уговора и/или за њихову наплату од стране 

Инвеститора. 

 

Члан  8.- 

 

Извођач радова гарантује већ сада, потписивањем овог уговора, да ће уграђена столарија, 

материјал и изведени радови у моменту примопредаје радова бити у потпуности у складу 

са одредбама овог уговора, прописима и правилима струке и да немају мана које 

онемогућавају или умањују њихову вредност.  

 

Извођач радова гарантује Инвеститору за квалитетно извођење свих уговорених радова 

и уграђених материјала, с тим да гарантни рок за уграђени материјал износи 

________________ година, а за изведене радове____________месеци, осим у случају 

скривених мана, рачунајући сваки пут од првог наредног дана од дана примопредаје 

радова у складу са одредбама овог уговора на основу обављеног прегледа радова и 

сачињавања примопредајног записника.Извођач радова је дужан да у тренутку 

потписивања  Записника о примопредаји изведених радова достави писмену гаранцију. 

 

 

Уколико је за поједине од уговорених радова или материјала прописом или гаранцијом 

произвођача одређен гарантни рок дужи од претходног става, за те радове односно 

материјале важи гарантни рок предвиђен прописом односно гаранцијом произвођача, 

почев од наредног дана од дана извршене примопредаје радова у складу са одредбама 

уговора на основу обављеног прегледа радова.   

 

Извођач радова је дужан да у гарантном року из претходног члана на позив Инвеститора 

отклони све недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал и то у 

року од најкасније _______________ сати/ дана од дана пријема позива Инвеститора о 

свом трошку.  

 

Ако Извођач радова у наведеном року не отклони недостатке наведене у претходном 

ставу, Инвеститор има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача 

радова на терет Извођача радова, наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном 

року, а Извођач радова је у обавези да Инвеститору одмах и без одлагања накнади штету 

која прелази суму наплаћене менице за отклањање недостатака у гарантном року.  

 

Члан 9.- 

 

У циљу благовременог и квалитетног извођења предметних радова Извођач радова је у 

обавези да: 

- стручно и квалитетно изведе радове из овог уговора, 

- сачињава записник о примопредаји изведених радова, 

- да на месту где се изводе радови преузме све мере прописане законом о безбедности 
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и здрављу на раду и друге мере за обезбеђење радова и да преузме потпуну 

одговорност за последице због необезбеђености места извођења радова, 

- да у току извођења радова поштује одредбе Закона о заштити животне средине 

 

Члан 10.- 

 

Уколико Извођач радова, својом кривицом, не испуни своје уговорене обавезе, односно у 

уговореном року не буде изводио радове на начин прецизиран овим уговором, обавезан 

је да за сваки дан закашњења плати Инвеститору од 2%о (промила) дневно од укупне 

уговорене цене из члана 4.- овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може 

прећи 5%. уговорене цене из члана 4.- овог уговора  

 

Право Инвеститора на наплату уговорне казне не утиче на право Инвеститора да наплати 

менице из члана 6.- овог уговора, као и да евентуално захтева и накнаду штете коју је 

претрпео. 

 

Члан 11.- 

 

Извођач радова је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су 

одређени Уговором, прописима и правилима струке. 

 

Извођач радова је овлашћен, да изведе накнадне и непредвиђене радове, само у случају 

постојања писменог налога Инвеститора. 

 

Непредвиђени радови ће се вредновати према јединичним ценама за приближне радове 

из понуде. 

 

Члан 12.- 

 

Вишкови радова 

- значе радове који прелазе уговорене количине радова; 

- вишкови радова ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

- вишкови радова, односно мањкови радова, који не прелазе 10% од уговорених количина 

радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена. 

 

Непредвиђени радови 

-  значе радове који нису обухваћени уговором, а који се морају извести 

Извођач радова је дужан да по писменом налогу изведе непредвиђене радове уз право на 

адекватну накнаду али је и сам овлашћен и дужан да то исто учини ради спречавања 

евентуалне штете по објекте на којима се изводе радови, све у складу са решењима овог 

Уговора; 

Непредвиђени радови ће се вредновати према јединичним ценама за приближне радове 

из понуде; 

Непредвиђени радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

Извођач радова има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима. 
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Накнадни радови 

- значе радове који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а Инвеститор 

захтева да се изведу; 

Извођач радова је дужан да по писменом налогу изведе накнадне радове уз право на 

адекватну  накнаду.   

Накнадни радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

Извођач радова има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима. 

 

Члан 13.- 

 

Извођач радова је дужан да приступи само извођењу хитних непредвиђених радова уз 

сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних 

објеката или за спречавање настанка веће штете за Инвеститора или трећа лица, а потреба 

за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, 

појава воде и сл.) и иста није могла бити предвиђена са пажњом доброг стручњака.  

 

Извођач радова и надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и 

неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 

часа.  

 

Надзорни орган је овлашћен да провери да ли је до узрока хитних непредвиђених радова 

могло доћи и из разлога на страни Извођача радова тако што је погрешно изводио радове, 

нестручно изводио радове или је радове изводио противно правилима струке. У ту сврху 

Инвеститор може, а на предлог надзорног органа, да затражи вештачење одговарајуће 

струке. У том случају, ти се радови неће сматрати хитним непредвиђеним радовима, а 

Извођач радова ће бити обавезан и дужан да накнади сваку штету коју је проузроковао, 

укључујући и штету причињену трећим лицима. 

 

Међусобне односе настале извођењем хитних непредвиђених радова Извођач радова и 

Инвеститор ће уредити сагласно одредбама Закона о облигационим односима и 

Посебним узансама о грађењу, као и Законом о јавним набавкама. 

          

Члан 14.- 

 

Уговорне стране су сагласне да уколико овај уговор буде раскинут кривицом 

Инвеститора, Инвеститор је дужан да Извођачу радова плати изведене радове и накнади 

Извођачу радова обичну штету проузроковану раскидом уговора, али не и изгубљену 

добит. У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Извођач 

радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања. 

 

Трошкове из претходног става сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, 

обуставу радова или забрану радова, а ако нема кривице ни на једној уговорној страни, 

ове трошкове сноси Инвеститор. 
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Члан  15.- 

 

Уговор се сматра раскинутим, када уговорна страна, којој је на начин предвиђен овим 

уговором упућена писана Изјава о раскиду уговора, прими писану Изјаву о раскиду 

уговора са отказним роком.У писаној Изјави о раскиду уговора мора бити означено по 

ком основу се уговор раскида.  

                                  

Члан  16.- 

 

За решавање спорова који настану из овог уговора и у вези са овим уговором и његовим 

извршењем, меродавно је материјално право у примени у Републици Србији, сви 

материјални закони и прописи у Републици Србији. 

 

Уговорне стране за решавање спорова из става 1.- овог члана и спорова из вануговорене 

штете, уговарају надлежност стварно надлежног суда по законима Републике Србије у 

Новом Саду. 

 

Члан  17.- 

 

Сва писмена која се достављају Извођачу радова, достављају се на адресу регистрованог 

седишта Извођача радова или на адресу коју Извођач радова специјално писаним путем 

одреди за потребе овог уговора. 

 

Сва писмена која се достављају Инвеститору, достављају се на адресу регистрованог 

седишта Инвеститора или на адресу коју инвеститор  специјално писаним путем одреди 

за потребе овог уговора. 

 

Уговорна страна која накнадно измени адресу одређену применом претходних ставова, 

дужна је да о овој измени, одмах и без одлагања, писаним путем извести другу уговорну 

страну и надзорни орган, у противом сносиће све штетне последице због пропуштања да 

поступу по овој одредби. 

 

Члан  18.- 

 

Уговорне стране су сагласне да су евентуалне измене и/или допуне овог уговора 

пуноважне уколико су учињене у писаној форми уз обострану сагласност путем анекса 

овог уговор.  

 

На све што није наведено у овом уговору примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирањини и градњи, Посебних узанси 

о грађењу и прописи у примени у Републици Србији који обавезују уговорне стране као 

обавезни за примену приликом извођења радова односно изградње. 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

   

52/69_ 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 07/19-С отворени поступак  

  

 

Члан 19.- 

 

Уколико за време реализације овог уговора код Инвеститора, односно Извођача радова, 

дође до статусних и других битних промена, а које имају утицаја на извршење и 

реализацију овог уговора, извршиће се евентуалне допуне и измене овог уговора у складу 

са одредбама ЗЈН у смислу члана 115. и ЗОО.  

 

Члан  20.-  

 

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних оригиналних примерака од којих 5 (пет) 

задржава Инвеститор, а 2 (два) Извођач радова. 

 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља 

оригинал и производи једнако правно дејство. Сва спорна питања која уговорне стране 

не могу да реше споразумно, решаваће стварно надлежан суд у Новом Саду. 

 

 

 

 

За Извођача радова                                  М.П.   За Инвеститора 

 

_____________________              _________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-    

         

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) дајемо следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 

 

 

 

 

 У _______________________ дана ________.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-     

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 07/19-С, наручиоца ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци 

бити ништаван. 

 

 У _______________________ дана ________.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.-   

 

У складу са тачком 22. конкурсне документације у поступку јавне набавке велике 

вредности радова – Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и древене 

столарије – Јавна набавка број 07/19-С, издаје се следећа: 

 

П О Т В Р Д А 

 О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 

 

Заинтересовани понуђач _______________________________ (назив, седиште, пиб) је по 

извршеној најави дана __________.2019. године, контакт особи код Наручиоца 

___________________________, извршио дана _________.2019. године у времену од  __ 

часова до __ часова обилазак објеката/локација _____________________________ за 

потребе набавке - Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и древене столарије – 

Јавна набавка број 07/19-С.  

 

Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао __________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ (име и презиме 

представника, функције/радно место код понуђача), који је уредно доставио оригинал 

потврде о запослењу/радном ангажовању издату на меморандуму понуђача, потписану и 

оверену од стране законског заступника, док је овлашћени представник Наручиоца био 

___________________________________________________________________________(

име и презиме, функција/радно место код Наручиоца).  

 

Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно упознао са  

изгледом објеката/локација на којима ће се изводити радови на замени алуминијумске, 

пвц и древене столарије. 

 

 

У Новом Саду, дана ________.г. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

наручиоца: 

М.П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

   

   

   

 

Напомена: Извршени обилазак представник Наручиоца ће потврдити потписивањем овог 

Обрасца. Подношење овог обрасца у понуди није обавезно. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  11.-                                            

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  СА ОПИОМ И ШЕМАТСКИМ ПРИКАЗОМ 

СТОЛАРИЈЕ 

 

Технички услови за ПВЦ столарију:   

 

У понуди, понуђач је у обавези да достави важећи Извештај о испитивању овлашћене 

установе за испитивање материјала, оригинали или фотокопију (докази се могу 

достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа). 

- Из извештаја мора бити видљиво да испитани ПВЦ прозори одговарају у свим 

погледима описима из техничке спецификације, као и светским стандардима за 

водонепропустљивост, ваздушну пропустљивост и отпорност на удар ветра.  

- Уз понуду је потребно је доставити узорак - исечак прозора са стаклом, 

којима понуђач доказује да нуди добро које одговара захтевима из техничке 

спецификације. 

- Понуђени производи морају носити ознаку „CE“ и не смеју бити израђени од 

рециклираног материјала. 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави важеће сертификате којим доказује следеће:  

 

- Коефицијент топлотне проводљивости пакета профила за цео прозор Uw≤ 0,75 

W/m²K. 

- Тражена звучна изолациона моћ прозора (Према стандард СРПС У.Ј6.201:1989): 

да испитани прозор задовољава класу I (један), према којој Rw=35-39db; 

- Тражена пропустљивост ваздуха класификација (Према стандард СПРС ЕН 12207: 

2017) Категорија 3 и виша;   

- Тражена отпорност према пропуштању воде-Класификација (Према стандарду 

СПРС ЕН 12208: 2008): Категорија 5А и виша;  

- Тражена отпорност према оптерећењу од ветра прозори и врата-Класификација 

(Према стандарду СПРС ЕН 12210: 2017) : Категорија Ц3 и виша;  

- Примењени профили треба да имају 10-годишњу гаранцију на постојаност 

квалитета, димензије и отпорност на временске утицаје. 

 

Постојеће стање 

 Објекти се налазе у Новом Саду, на локацијама : 

1. Зличићева –Управна зграда (П+2), машинска радионица са канцеларијама (П), 

електро радионица (П), столарска радионица са канцеларијама (П) и део управе 

возног парка (П), 
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На фасадним зидовима машинске радионице са канцеларијама, електро радионице и 

столарске радионице са канцеларијама је челична браварија. На фасади дела објекта 

управе возног парка је дрвена столарија која је у веома лошем стању. На подесту 

степеништа Управне зграде, налазе се челични фиксни портали.  

2. Јиречекова 41 (Фабрика воде) – Филтерница са предпростором (Су+П), стари 

ареатор (П+1) и део Управне зграде (П). 

Објекат филтернице чини један простор висине 6.4 м. Унутар простора се налази 24 

базена за филтрацију воде. Поља су у међусобном размаку од 0.98 м, а од фасадних 

зидова, на коме се налази челична браварија (портали), размак је 0.91м. Висина парапета 

износи 1.35 м. 

У зони предпростора објекта, планирана је замена 2 фиксна портала симетричних подела. 

На објекту старог ареатора је планирана замена улазних врата, истим димензијама као и 

постојећа. Обзиром је обавезна посебна заштита стакла у простору за ареацију воде, 

планирана је уградња армираног стакла. 

На објекту Управне зграде, у холу приземља, налазе се 3 портала од елоксиране 

браварије. 

               Новопројектовано стање. 

Целокупна фасадна столарија је пројектована тако да задовољи критеријуме 

прописане Правилником о енергетској ефикасности зграда (Службени гласник РС, број 

061/2011). Нова ПВЦ столарија је пројектована у биколору, споља антрацит рал 7016, 

унутра бела. Алуминијумска је пројектована тако да је боја унутра и споља антрацит рал 

7016. 

Кофицијент проласка топлоте за цео ПВЦ прозор је Uw≤0,75 W/(m2xK). Прозор мора 

бити застакљен термоизолационим 3-слојним стаклом. А уз сваку позивиј, у шемама, је 

назначена структура и врста стакала. Коморе између стакала пунити аргоном, унутра 

уградити пвц клупицу, а споља уградити лимену окапницу потребних димензија 

(назначено у шемама столарије уз сваку позицију где је потребно). 

Прозори су предвиђени са одговарајућим заптивањем, опшивањем адекватним лајснама 

и окапницама. Уградња нове столарије је предвиђена по принципу демонтаже крила 

старих челичних прозора, заједно са ваљком и механизмом за отварање, исецања вишка 

челичног оквира тако да остане симентричан са обе стране и монтаже новог ПВЦ прозора 

у постојећи челични оквир. Прозори се уграђују са комплетним ПВЦ рамом у постојеће 

челичне рамове.  По том принипу је предвиђена уградња целокупне нове фасадне 

алуминијумске столарије, како покретне, тако и фиксне.  

       Демонтаже 

Обавеза извођача је да изврши демонтажу постојеће столарије и да стакло (које се прво 

демонтира), као и крило прозора, одложи у кругу дворишта на место које одреди 

наручилац.  
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Сви делови столарије, који се морају сећи, а били су у директној вези са зидовима и нису 

употребљиви, сматрају се отпадом и односе се о трошку извођача радова на место које 

одреди Наручилац.  

Приликом демонтаже потребно је демонтирати и прозорске решетке које су постављене 

са спољне стране прозора у машинској и столарској радионици. 

         Радно време за извођење радова  

Радови на објектима ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад, ће се изводити у 

зависности од заузетости просторија у току радног времена (7.00-15.00 часова), ван 

радног времена и викендом у договору са надзорним органом.  

        Режим уласка/изласка радника 

Режим уласка/изласка радника унутар круга предузећа, треба да буде контролисан. 

Пре почетка радова је потребно доставити списак радника са личним подацима, као 

и списак механизације и свих потребних апарата, алата  и метеријала (за који је 

потребна и отпремница за унешени материјал), који ће користити унутар  објекта. 

На локалитету Фабрике воде, на самом уласку у објекат филтернице, обавезно је 

преобување радника, као и дезинфекција обуће кроз дезинфекционо поље, 

постављено од стране наручиоца. Сваки пут при изласку је потребно поновно 

преобување, уколико се излази ван објекта. 

 

                                                                          

ŠEMATSKI PRIKAZI STOLARIJE 
ALUMINIJUMSKA STOLARIJA  

šematski prikaz Pozicija/kom. širina/vi

sina 

okapnice/pvc klupice/karakteristike 

 

 

 

Poz.  ПОС 1 

Kom: 2 

 

L = 600 

mm  

H = 600 

mm  

 

ALU JEDNOKRILNI PROZOR 

 

Limena okapnica spolja za 2 prozora  

1,2m 

PVC klupica unutra za 2 prozora  

1,2m 

 
- Profil sa termo prekidom 

-Boja MAT ANTRACIT RAL 7016 

-Staklo: Solar 4мм+16al lajsna  

Argon90%+flot 4мм 
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Poz.  ПОС 2 

Kom: 1 

 

L = 

1200 

mm  

H = 

1400 

mm  

 

ALU JEDNOKRILNI PROZOR 

 

Limena okapnica spolja  1,2m 

PVC klupica unutra  1,2m 

ROLO zavesa  2,08m2 

 

- Profil sa termo prekidom 

-Boja MAT ANTRACIT RAL 7016 

-Staklo: Solar 4мм+16al lajsna  

Argon90%+flot 4мм 

 

 Poz.  ПОС 3 

Kom: 3 

 

L = 

1350 

mm  

H = 

1200 

mm  

 

ALU DVOKRILNI PROZOR 

Limena okapnica spolja za 3 prozora  

4,05m 

PVC klupica bele boje  unutra za 3 

prozora  4,05m 

 
- Profil sa termo prekidom 

-Boja MAT ANTRACIT RAL 7016 

-Staklo: Solar 4мм+16al lajsna  

Argon90%+flot 4мм 

 

 Poz.  ПОС 4 

Kom: 2 

 

L = 

1400 

mm  

H = 

1400 

mm  

 

ALU DVOKRILNI PROZOR 

 

Limena okapnica spolja za 2 prozora  

2,8m 

PVC klupica unutra za 2 prozora  

2,8m 

ROLO zavesa za 2 prozora  4,8m2 

 

- Profil sa termo prekidom 

-Boja MAT ANTRACIT RAL 7016 

-Staklo: Solar 4мм+16al lajsna  

Argon90%+flot 4мм 

 

 

Poz.  ПОС 5 

Kom: 2 

 

L = 

1400 

mm  

H = 

1200 

mm  

 

ALU DVOKRILNI PROZOR 

 

Limena okapnica spolja za 2 prozora  

2,8m 

PVC klupica unutra za 2 prozora  

2,8m 

ROLO zavesa za 2 prozora  4,2m2 

 

- Profil sa termo prekidom 

-Boja MAT ANTRACIT RAL 7016 
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-Staklo: Solar 4мм+16al lajsna  

Argon90%+flot 4мм 

 

 

 
Poz.  ПОС 6 

Kom: 1 

 

L = 

1200 

mm  

H = 

1700 

mm  

 

ALU DVOKRILNI PROZOR, 

donji deo fix 

 

Limena okapnica spolja  1,2m 

PVC klupica unutra  1,2m 

ROLO zavesa  2,47m2 

 

- Profil sa termo prekidom 

-Boja MAT ANTRACIT RAL 7016 

-Staklo: Solar 4мм+16al lajsna  

Argon90%+flot 4мм 

 

 

Poz.  ПОС 7 

Kom: 5 

 

L = 

2700 

mm  

H = 

1200 

mm  

 

ALU TROKRILNI PROZOR 

 

-Limena okapnica spolja za 5 prozora  

13,5m 

-PVC klupica unutra za 5 prozora  

13,5m 

 
- Profil sa termo prekidom 

-Boja MAT ANTRACIT RAL 7016 

-Staklo: Solar 4мм+16al lajsna  

Argon90%+flot 4мм 

 

 

Poz.  ПОС 7а 

Kom: 3 

 

L = 

2700 

mm  

H = 

1200 

mm  

 

ALU TROKRILNI PROZOR 

 

Limena okapnica spolja za 3 prozora  

8,1m 

PVC klupica unutra za 3 prozora  

8,1m 

ROLO zavesa za 3 prozora  11,76m2 

- Profil sa termo prekidom 

 

-Boja MAT ANTRACIT RAL 7016 

-Staklo: Solar 4мм+16al lajsna  

Argon90%+flot 4мм 
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Poz.  ПОС 8 

Kom: 1 

 

L = 

2700 

mm  

H = 

1400 

mm  

 

ALU TROKRILNI PROZOR 

 

Limena okapnica spolja  2,7m 

PVC klupica unutra  2,7m 

ROLO zavesa  4,48m2 

 

- Profil sa termo prekidom 

-Boja MAT ANTRACIT RAL 7016 

-Staklo: Solar 4мм+16al lajsna  

Argon90%+flot 4мм 

 

 Poz.  ПОС 9 

Kom: 3 

 

L = 800 

mm  

H = 

2050 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA 

JEDNOKRILNA VRATA 

 
- Profil bez termo prekida 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilu ALU PANEL 

 

 Poz.  ПОС 10 

Kom: 1 

 

L = 930 

mm  

H = 

2000 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA 

JEDNOKRILNA VRATA  

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: pesak 4мм+16al lajsna    

Argon90%+flot 4мм 

 

 Poz.  ПОС 11 

Kom: 1 

 

L = 750 

mm  

H = 

2000 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA 

JEDNOKRILNA VRATA  

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: pesak 4мм+16al lajsna    

Argon90%+flot 4мм 
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Poz.  ПОС 12 

 

Kom: 1 

 

L = 

1300 

mm  

H = 

2600 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA DVOKRILNA 

VRATA 

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: pesak 4мм+16al lajsna       

Argon90%+flot 4мм 

 

 Poz.  ПОС 13 

Kom: 1 

 

L = 

1700 

mm  

H = 

2150 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA DVOKRILNA 

VRATA 

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Diplomat 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: pesak 4мм+16al lajsna    

Argon90%+flot 4мм 

 

 

 
 

 

Poz.  ПОС 14 

Kom: 1 

 

L = 

1700 

mm  

H = 

2150 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA KLATNA 

VRATA 

 
- Profil bez termo prekida 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Rukohvat slonovo uvo obostrano na  

  oba krila 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: Pesak 4мм+12al lajsna    

Argon90%+niskoemisiono 4мм 
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Poz. ПОС 15 

Kom: 1 

 

L = 

1430 

mm  

H = 

2500 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA DVOKRILNA 

VRATA 

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: Pesak 4мм+16al lajsna    

Argon90%+flot 4мм 

 

 

Poz.  ПОС 16 

Kom: 1 

 

L = 

1950 

mm  

H = 

2500 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA DVOKRILNA 

VRATA 

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: Pesak 4мм+16al lajsna    

Argon90%+flot 4мм 

 

 
 

Poz.  ПОС 17 

Kom: 3 

 

L = 

2400 

mm  

H = 

2550 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA DVOKRILNA 

VRATA SA FIKSNIM 

NADSVETLOM 

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: Pesak 4мм+16al lajsna    

Argon90%+flot 4мм 

- KONTRA KRILO 

 
 

Poz.  ПОС 18 

 

Kom: 2 

 

L = 

1470 

mm  

H = 

2670 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA DVOKRILNA 

VRATA SA FIKSNIM 

NADSVETLOM 

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima i nadsvetlu                        

  ALU PANEL – STAKLO armirano 

6mm+ 14мм al lajsna 90%Argon+4mm 

niskoemisiono 
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- KONTRA KRILO 

 
 

Poz.  ПОС 19 

Kom: 1 

 

L = 

2600 

mm  

H = 

2600 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA DVOKRILNA 

VRATA SA FIKSNIM NADSVETLOM 

I DOSVETLIMA 

 

- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: Pesak 4мм+16al lajsna                

Argon90%+flot 4мм 

 

- KONTRA KRILO 

 

 

Poz.  ПОС 20 

Kom: 2 

 

L = 

1350 

mm  

H = 

2650 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA FIKSNI 

PORTAL (deo verande sa krovom) 

 
- Profil BEZ termo prekida 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Ispuna ALU PANEL- 

  Staklo: flot4мм+12al lajsna         

Argon90%+flot 4мм 

 

 

 

Poz.  ПОС 21 

Kom: 1 

 

L = 

3450 

mm  

H = 

2250 

mm  

 

ALUMINIJUMSKA PORTAL(deo  

verande sa krovom) 

 
- Profil bez termo prekida 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: flot4мм+12al lajsna     

Argon90%+flot 4мм 
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Poz.  ПОС 22 

Kom: 1 

 

L = 

5360 

mm  

H = 

3810 

mm  

 

ALUMINIJUMSKI  PORTAL 

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u krilima ALU PANEL- 

  Staklo: flot4мм+16al lajsna    

Argon90%+flot 4мм 

 

 

 

 
Poz.  ПОС 23 

Kom: 2 

 

L = 

3450 

mm  

H = 

2950 

mm  

 

ALUMINIJUMSKI  PORTAL 

 
- Profil sa termo prekidom 

- Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Brava sa zaključavanjem na 1 mestu 

- Ručke obostrano 

- Ispuna u portalu ALU PANEL 

- KONTRA KRILO 

- Mala vrata OTVARANjE UNUTRA 

 

 

Poz. ПОС 24 

Kom: 1 

 

L = 

2350 

mm  

H = 

2150 

mm  

 

 K R O V (deo verande sa krovom) 

 
- Profil bez termo prekida 

- Boja Boja ANTRACIT RAL 7016 

- Prekriven LIMOM, boja RAL 7016 

 

PVC STOLARIJA 

 

 

 

Poz.  ПОС 25 

Kom: 2 

 

L = 600 

mm  

H = 500 

mm  

 

PVC JEDNOKRILNI PROZOR 

 

-Limena okapnica spolja za 2 prozora  

1,2m 

-PVC klupica unutra za 2 prozora  

1,2m 

 
- PVC bikolor 

  ANTRACIT RAL 7016/BELO 

- staklo troslojno 

  4mm solar+20+4ммФлот+20+4мм    

  lowe 
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 Poz.  ПОС 26 

Kom: 2 

 

L = 

1650 

mm  

H = 

1250 

mm  

 

PVC DVOKRILNI PROZOR 

 

Limena okapnica spolja za 2 prozora  

3,3m 

PVC klupica unutra za 2 prozora  

3,3m 
- PVC bikolor 

  ANTRACIT RAL 7016/BELO 

- staklo troslojno 

  4mm solar+20+4ммФлот+20+4мм    

  lowe 

 

 

 

 
Poz.  ПОС 27 

Kom: 1 

 

L = 

1300 

mm  

H = 

1200 

mm  

 

PVC DVOKRILNI PROZOR 

 

Limena okapnica spolja  1,3m 

PVC klupica unutra  1,3m 

 

 
- PVC bikolor 

  ANTRACIT RAL 7016/BELO 

- staklo troslojno 

  4mm solar+20+4ммФлот+20+4мм    

  lowe 

 

 

 

 
Poz.  ПОС 28 

Kom: 1 

 

L = 

1700 

mm  

H = 

1300 

mm  

 

PVC DVOKRILNI PROZOR 

 

- Limena okapnica spolja  1,7m 

- PVC bela klupica unutra  1,7m 
- prozor PVC bikolor 

  ANTRACIT RAL 7016/BELO 

- staklo troslojno 

  4mm solar+20+4ммФлот+20+4мм    

  lowe 

 

 

 

 
Poz.  ПОС 29 

Kom: 3 

 

L = 

1350 

mm  

H = 

2550 

mm  

 

PVC DVODELNI PORTAL 
 

- profil PVC bikolor 

  ANTRACIT RAL 7016/BELO 

- ispuna u portal-pesak staklo 

- otvaranje: ventus na POLUGU 

- staklo troslojno 

  4mm pesak+20+4ммФлот+20+4мм    
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  lowe 

 

 

 
Poz.  ПОС 30 

Kom: 1 

 

L = 

1350 

mm  

H = 

1350 

mm  

 

PVC ČETVORODELNI PORTAL 

 

Limena okapnica spolja  1,35m 

PVC klupica unutra  1,35m 

 
- portal PVC bikolor 

  ANTRACIT RAL 7016/BELO 

- staklo troslojno 

  6 мм, Stopsol sivi+18+4мм   

 pesak+20+4мм pesak LOW E  

 

 

 

 Poz.  ПОС 31 

Kom: 47 

 

L = 

1430 

mm  

H = 

4330 

mm  

 

PVC ČETVORODELNI PORTAL 

 

-Limena okapnica spolja za 47 

prozora  67,21m 

-PVC klupica unutra za 47 prozora  

67,21m 

 
-portal PVC bikolor 

  ANTRACIT RAL 7016/BELO 

-Staklo 3 slojno:  

 6 мм, Stopsol sivi+18+4мм   

 pesak+20+4мм pesak LOW E  

 

 

 Poz.  ПОС 32 

Kom: 1 

 

L = 

1430 

mm  

H = 

3200 

mm  

 

PVC ČETVORODELNI FIKSNI 

PORTAL 
 

- portal PVC bikolor 

  ANTRACIT RAL 7016/BELO 

-Staklo 3 slojno:  

 6 мм, Stopsol sivi+18+4мм   

 pesak+20+4мм pesak LOW E  
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Poz.  ПОС 33 

Kom: 1 

 

L = 

1950 

mm  

H = 

3200 

mm  

 

PVC ČETVORODELNI FIKSNI 

PORTAL 
 

- portal PVC bikolor 

  ANTRACIT RAL 7016/BELO 

-Staklo 3 slojno:  

 6 мм, Stopsol sivi+18+4мм   

 pesak+20+4мм pesak LOW E  

 

 

 Poz.  ПОС 34 

Kom: 1 

 

L = 

2700 

mm  

H = 

1000 

mm  

 

PVC ČETVORODELNI FIKSNI 

PORTAL 
 

- profil PVC bikolor 

  Boja ANTRACIT RAL 7016/belo 

- staklo troslojno 

  6 мм, Stopsol sivi+18+4мм   

 pesak+20+4мм pesak LOW E  

 

 Poz.  ПОС 35 

Kom: 1 

 

L = 

2700 

mm  

H = 

1700 

mm  

 

PVC ČETVORODELNI FIKSNI 

PORTAL 
 

- profil PVC bikolor 

  Boja ANTRACIT RAL 7016/belo  

- Staklo 3 slojno: 

  6 мм, Stopsol sivi+18+4мм   

 pesak+20+4мм pesak LOW E  

 

       

 
Poz.  ПОС 36 

Kom: 1 

 

L = 

2400 

mm  

H = 

5750 

mm  

 

PVC DESETODELNI FIKSNI 

PORTAL 

 

-Limena okapnica spolja  2,4m 

 
- profil PVC bikolor 

  ANTRACIT/BELO 

- Staklo 3 slojno:  

  6 мм, Stopsol sivi+18+4мм   

  pesak+20+4мм pesak LOW E  
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 Poz.  ПОС 37 

Kom: 1 

 

L = 

2400 

mm  

H = 

6300 

mm  

 

PVC DESETODELNI FIKSNI 

PORTAL 
 

- profil PVC bikolor 

  Boja ANTRACIT RAL 7016/BELO 

- Staklo 3 slojno:  

  6 мм, Stopsol sivi+18+4мм   

  pesak+20+4мм pesak LOW E  

 

 

 

Poz.  ПОС 38 

Kom: 1 

 

L = 

2700 

mm  

H = 

2950 

mm  

 

PVC DVANAESTODELNI 

PORTAL 
 

- profil PVC bikolor 

  Boja ANTRACIT RAL 7016/belo 

- Staklo 3 slojno: 

  4mm solar+20+4ммФлот+20+4мм    

  lowe 

 

 

DRVENA STOLARIJA 

 

Poz.  ПОС 39 

Kom: 4 

 

L = 700 mm  

H = 2050 

mm  

 

UNUTRAŠNJA DRVENA VRATA 

– MDF 

 

-Boja: hrast 

-Štok 

-Puno krilo 

-Sigurnosna brava sa 1 

zaključavanjem 

 

М.П. 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 


