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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 

Трг др Зорана Ђинђића 1 

Зрењанин 

 

Број: 15-08-1/19 

Дана: 09.09.2019. 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА – радови на обнови северне фасаде објекта 

Котарка, Ново Милошево 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/19 
 
 
 

Рок за достављање понуда 20.09.2019 до 10,00 часова 

            

Отварање понуда 

 

 

20.09.20919 у 10,15 часова 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Септембар 2019. године 
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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама и 61. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 
5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/15), , Одлуке о покретању поступка јавне набавке број.1-42/19 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 04/19, број решења 3-25/19, 
припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
за јавну набавку –радова на обнови северне фасаде објекта Котарка, у 

Новом Милошеву  
ЈН бр 04/19  

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II 

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

 
4. 

 
III 

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

 
5. 

IV Критеријуми за доделу уговора 9. 

V  Обрасци који чине саставни део понуде 10. 

VI  Упутство понуђачима како да сачине понуду 24. 

 
VII 

 
Фото документација    

 
32. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 044/19 су радови на обнови северне фасаде објекта 
Котарка у Новом Милошеву, према опису датом у предмету и предрачуну и 
техничком опису, који су саставни део конкурсне документације, према ОПН 
45453000 ремонтни и санациони радови  
 
2. Партије 

Премет јавне набавке није обликом у партије 

 

3. Поступак се води ради закључења уговора. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Архитектонска целина „Пољопривредни град“ који чине Житни магацин и Котарка, 

сведоче о високим дометима у обради земље и у градитељству досегнутим у првој 

половини ХIX века на просторима Војводине. Стилски усклађени са дворцем и 

коњушницом, чине редак, јединствен и добро очуван комплекс некадашњег 

властелинског имања. 

Котарка за кукуруз је посебно значајна јер представља редак пример објекта грађеног 

за ову намену, а обликованог уз употребу стилских елемената класицизма. 

Реализација пројекта обнове архитектонског комплекса „Пољопривредни град“ 

почела је радовима на реконструкцији котарке, која је годинама била запуштена 

и налазила се у веома лошем стању, а завршена њеном адаптацијом у завичајни 

музеј. 

У складу са основним принципима заштите, стручна служба Завода се определила за 

санацију и реконструкцију свих конструктивних и декоративних архитектонских 

елемената уз максимално чување затечених, аутентичних облика, материјала, обраде, 

боје и функције.  

Обновом северне фасаде завршила би се обнова спољашњег изгледа котарке.  

Елаборатом-фаза Б обухваћени су радови на обнови северне фасаде Котарке (фасада 

према суседу), данас завичајни музеј:  
 

Постојећи изглед и габарит објекта не смеју се мењати; 
 

1. Припремни радови 

Извршити пажљиву демонтажу дотрајалих и оштећених опека потпорног зида и база 

стубова; извадити постојеће слојеве испод потпорног зида и уколико је потребно 

израдити нове подлоге стубова са свим слојевима и изолацијама према прописима и 

статичком прорачуну са пажљивим руковањем;  
 

2. Зидарско-фасадерски радови 

Презиђивање сокле и базе стубова; малтерисање системом природних хидрауличких 

кречних малтера за реновирање сокле; малтерисање обијених делова фасадних зиудова 

у којима је присутна капиларна влага системом паропропусних малтера за реновирање 

на бази природног хидрауличног креча;  
 

3. Лимарски радови 

Израдити нове олучне вертикале 
 

4. Молерско-фарбарски радови 

бојење фасадних површина, квалитетном паропропусном фасадном силикатном бојом 

према упутству изабраног извођача. Бојење се врши у два тона по избору 

конзерваторског надзора; 
Понуђачи могу извршити увид у техничку документацију у просторијама Завода за 

заштиту споменика културе Зрењанин. Увид се може  вршити сваког радног дана, на 

основу  уговореног тернима. Контакт  телефон за договор термина 023 564-366.  



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН бр. 04/91.   
 

5/37 

  

 

III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку ове  јавне набавке,  мора испунити 

додатне услове дефинисане чланом 76. Закона и то: 
 

1) Да је у претходне три године ( 2018, 2017 и 2016) изводио  радове на 

обнови      најмање 2 објекта који имају статус   споменика културе  и да су у 

изведне радове   били укључени и зидарско фасадерски радови, као  и да  

укупна     вредност тих радова ( за оба објекта) износи најмање 5.000.000,00 

динара са  ПДВ-ом.  

2) Да има запослено: Најмање 5 ( пет) лица која обављају послове на 

градилишту од којих најмање 3(три)  морају имати потврду да су 

оспособљени за рад на висини. Најмање једно лице са лиценца 

одговорног извођача радова (400, или  401,  или 410 или   411 или 412) 

коју издаје Инжењерска комора Србије, са потврдом да су исте 

важеће. 
3) Да има  најмање 1 ( један) запосленог са уверењем о положеном испиту 

из области заштите од пожара и најмање 1 ( један) запосленог  за 

пословима безбедности  и здравља на раду. Ова лица требају да су у  

радном односу код понуђача ( у сталном радном односу или у радном 

односу на одређено време) Уколико нема таквог запослениог, мора 

доставити  Уговор о ангажовању правог лица регистрованог за пружање 

таквих услуга. Овај уговор мора бити закључен пре објављивања позива 

на Порталу јавних набавки. 

4) Да поседује скулу најмање  300 м². 
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1.3.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

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

до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача.   
1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 
 

Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно из одговарајућег регистра; 
 

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

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

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 

Доказ за правно  

лице: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 

суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
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Доказ за 

предузетнике и 

за физичко лице: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 
 

Доказ за правно  

лице: 

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; 

Доказ за 

предузетнике: 

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; 

Доказ за 

физичко лице: 

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; 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
 

4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 

Доказ за правно  

лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача 

која је саставни део конкурсне документације  
Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за 

физичко лице: 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА 
 

Понуђач мора доказати испуњеност додатних услова на следећи 

начин:  
 

1. Да је у претходне три године ( 2018, 2017 и 2016) изводио радове на 

обнови најмање два  објекта који имају својство споменика кулутуре, а 

који се односе и на зидарско фасадерские радове. Доказује се 

достављањем потврде  територијално надлежног завода за заштиту 

споменика кулруре о степену заштите објекта и  потврдом да су на 

њему извођени радови и износ изведених радова. Уз потврду потребно 
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је доставити и копију уговора о извођењу радова и копију окончане 

ситуације. Напомена: неће се сматрати да је понуђач испунио овај 

услов уколико  достави доказ да је изводио радове на истом објекту, а у 

више фаза.  

2. Да има запослено: Најмање 5 ( пет) лица која обављају послове на 

градилишту од којих најмање 3(три)  морају имати потврду да су 

оспособљени за рад на висини. Најмање једно лице са лиценца 

одговорног извођача радова (400, или  401,  или 410 или   411 или 

412) коју издаје Инжењерска комора Србије, са потврдом да су 

исте важеће .  Доказ да запошљава 5 запослених,  доказује се 

уговором о раду ( не одређено или одређено време)  и копијом пријаве 

на обавезно осигурање.  Доказ да најмање 3 запослених може 

обављати послове на висини доказује се достављањем потврде 

(уверења) надлежне медицинске службе. За лиценсцирано лице 

потребно је доставити копију лиценце и потврду о важности исте 

издате од стране Инжењерске коморе Србије.  

3.  Да има  најмање 1 ( један) запосленог са уверењем о положеном 

испиту из области заштите од пожара и најмање 1 ( један) запосленог  

за пословима безбедности  и здравља на раду. Ова лица требају да су у  

радном односу код понуђача ( у сталном радном односу или у радном 

односу на одређено време) Уколико нема таквог запослениог, мора 

доставити  Уговор о ангажовању правог лица регистрованог за 

пружање таквих услуга. Овај уговор мора бити закључен пре 

објављивања позива на Порталу јавних набавки.   

4.  Да поседује скелу минимум 300м2, што се доказује достављањем 

власничког листа или уговора о закупу. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја 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. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 

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

Агенције за привредне регистре. То морају навести у својој понуди. 
 

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

конкурсном документацијом (одељак IV тачка 2.), ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
 

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. 

 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“. 

 

3. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 

Начин примене методологије доделе пондера: 

 

Елементи критеријума Максималан број пондера 

 

Цена 

80 

Рок за реализацију уговора ( не може 

бити краћи од 30 радних дана) 

20 

 100 

 

1. Цена 
 

Код овог критеријума упоређиваће се  укупна цена радова без ПДВ-а.  

Највећи број пондера по овом критеријуму је 80. 

Понуда са најнижом укупном ценом добија максималан број пондера.  

Свим осталим понуђачима биће додељен број пондера према следећој формули: 
 

Бодови за цену= 80 х  Најнижа понуђена цена 

                                                   Цена понуде која се рангира 

2. Рок за реализацију 

Највећи број пондера за овај критеријум 10 

Формула која ће се применити: 
 

Бодови= 20х Најкраћи понуђени рок 

  Рок из понуде која се рангира 
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У случају да се избор не може  извршити из разлога што постоје две или више 

понуда  са највећим или истим бројем пондера, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који понуди најнижу цену.  
 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног 

гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је прва 

запримљена. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаки број пондера. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 

буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 

овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 

3. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

Преговараће се о о цени и року за реализацију уговора.  

Поступаку  преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда, 

са понуђачем  који је доставио понуду. 

Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у 

поступку преговарање не да своју коначну цену.  

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора 

предати комисији посебно овлашћење за присуство  у поступку отварања понуда 

и овлашћења за преговарање, оверено и потписано од стране законског 

заступника понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 

сматраће се његовом коначном ценом она цена и онај рок који су наведени у 

достављеној понуди. У поступку преговарања не може се понудити виуша цена 

од цене исказане у достављеној понуди. 

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не 

буде већа од упоредиве  тржишне цене и да са дужном пажњом проверава 

квалитет предмета набавке. Наручилац је дужан да води записник о 

преговарању.   

 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на 

обнови северне фасаде Котарке, ЈН број 04/19  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

1) ПРЕДМЕР    
 

Редни 
број 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
ЗА КОТАРКУ У НОВОМ 

МИЛОШЕВУ СЕВЕРНА ФАСАДА 

Јед. 
мере 

Kоличина 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА БЕЗ 
ПОРЕЗА       

у динарима 

УКУПНА ЦЕНА  
БЕЗ ПОРЕЗА 
(у динарима) 

  I   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

1 

Преглед и демонтажа трулих делова 
постојеће дрвене конструкције 
котарке, спуштање на тло и 
одношење на дозвољену депонију. 
У цену урачунати сав спољашњи 
транспорт, хоризонтални и 
вертикални, чишћење од ексера и 
кланфи, одвоз шута на дозвољену 
депонију. Висина спуштања око 3,5 
м. Обрачун по м3 грађе. м3 2,00          

2 

Обијање старог малтера са 
фасадног  зида и стубова од цигле 
ручним штемањем или  чишћење 
старе фарбе са неомалтерисаних 
делова стругањем и брушењем до 
чисте површине, те чишћење фуга 
од малтера дубине 2цм. Добро 
очуване делове профилације је 
потребно сачувати као узорке за 
ново малтерисање. Шут однети на 
дозвољену депонију . Обрачун по м² м² 251,21          

3 

Уклањање дотрајале и оштећене 
опеке, малтера и земље са 
потпорног зида и база стубова 
котарке. Одношење на дозвољену  

депонију. Обрачун по м³. м³ 31,80          

4 

Монтажа и демонтажа просторне 
металне цевасте скеле, за радове у 
свему по важећим прописима и 
мерама ХТЗ-а. Скела мора бити 
статички стабилна , анкерована и 
прописно уземљена. Користи се за 
све време трајања радова и плаћа 

само једанпут. Обрачун по м² скеле. м² 251,21          

5 

Уклањање растиња, шута и другог 
отпада са трасе за постављање 
просторне металне цевасте скеле и 
одношење на дозвољену депонију. 
Обрачун по м`. м` 30,00          

I УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ : 
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II ЗИДАРСКО- ФАСАДЕРСКИ 
РАДОВИ         

1 

Презиђивање делова поткровног 
венца где је опека испала из 
лежишта, опеком старог формата, 
са формирањем потребне 
профилације, у прод. цем. малтеру 
1:2:6. Пажљиво порушити 
растресене делове, очистити од 
малтера и опрати млазом воде, а 
затим испрскати цементним 
шприцом справљеним са 
"јединицом". Опеку очистити и по 
потреби отесати нове комаде. 
Президати венац по узору на 
првобитни. Обрачун по м1. м¹ 55,00          

2 

Презиђивање сокле и база стубова 
на местима где је опека дотрајала 
услед дејства влаге здравом опеком 
старог формата у санационом 
малтеру - хидрауличко кречном 
малтеру, са чишћењем старе опеке 
од малтера, са упуштеним 
спојницама од малтера дубине 2 цм 
и уклањањем поломљене опеке. 
Обрачун по м2. м² 100,00          

3 

 Апликација санационог, 
парапропусног, а за соли 
непропусног, материјала 
“Хyдромент-Г” на припремљену 
површину према ст. 1, дебљине 2 
цм. Апликацију извести 
малтерисањем помоћу зидарске 
кашике, без заглађивања. Површину 
завршити одсецањем  зидарском 
летвом по почетном сушењу 
материјала. Обрачун по м² м² 26,00          

4 

Апликација санационог, 
парапропусног, а за соли 
непропусног материјала 
“Хyдромент-Ф” на припремљену 
подлогу из претходне ставке 
дебљине 3-5 мм. Апликацију  
извести пердашењем до 
одговарајуће финоће.Обрачун по м² м² 26,00          
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5 

Ново малтерисање обијених фасада 
продужним цем. малтером 1:3:9, у 
два слоја, грубом и фином, укупне 
дебљине 2,5 цм, са извлачењем 
свих профила челичним шаблонима, 
у свему према оригиналном изгледу. 
Први слој се ради шприцањем цем. 
млеком, други слој малтера 
справља се финим испраним и 
просејаним гранулисаним песком и 
гашеним кречом, одлежалим 30 
дана. Други слој се наноси у 
дебљини од 2 цм на ошприцану 
фасаду и извлаче грубо профили. 
Завршни слој се ради из две руке, с 
тим да је друга рука са ситним 
агрегатом и финим извлачењем 
свих профила. Све испаде на 
фасадама  (пиластри, шембране, 
архитрави, касете, банци, конзоле) 
обновити у свему према 
оригиналном изгледу и сачуваним 
деловима малтерске пластике. У 
цену урачунати шприцање обијених 
делова фасаде цементним млеком и 
завршно пердашење. Обрачун по м2 
ортогоналне пројекције фасада, без 
развијања профила и удубљења.     
Обр.по м2 м² 225,21          

6 
Украсни фриз испод поткровног 
венца м¹ 70,00          

II 
УКУПНО ЗИДАРСКO - 
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:         

  III ТЕСАРСКИ РАДОВИ         

4 

Набавка и постављање дашчане 
облоге плафона-ламперија. 
Поставити суве, праве и квалитетне 
јелове даске, оптималне дужине. 

Обрачун по м². м² 28,20          

III УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:         

  IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ         

1 

Израда и монтажа висећих 
полукружних олука од поцинкованог 
лима, развијене ширине (РШ) 50 цм, 
ширине олука 15 цм и дебљине 0,60 
мм. Олуке спајати са нитнама, 
једноредно да размак не буде већи 
од 3 цм и летовати калајем 60%. 
Држаче висећих олука урадити од  
флаха 25 х 5 мм и нитовати са 
предње стране олука нитнама Ø 4 
мм, на размаку до 80 цм. Обрачун 
по м¹ олука. м¹ 70,00          
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2 

Израда и монтажа олучних цеви од 
поцинкованог лима, развијене 
ширине (РШ) до 50 цм, Ø 15 цм, 
дебљине 0,60 мм. Делови олучних 
цеви морају да улазе један у други 
минимум 50 мм и да се залетују 
калајем 60%. Обујмице са држачима 
поставити на размаку 0д 200 цм. 
Преко обујмица поставити украсну 
траку. Цеви морају бити удаљене од 
зида минимум 20 мм. Завршетак 
олучне цеви по детаљу. Обрачун по 
м¹ олучне цеви. м¹ 18,40          

IV УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:         

  
V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ   
    РАДОВИ         

1 

Набавка материјала и бојење 
фасадних површина са 
орнаменталном пластиком и 
вученим профилима, квалитетном 
паропропусном фасадном 
силикатном бојом у два слоја, у 
свему по технологији и упутству 
изабраног произвођача. Бојење се 
врши у два тона по избору 
конзерваторског надзора. Ивице 
различитих тонова извући прецизно. 
Малтерисане површине морају бити 
суве пре бојења (минимум 14 дана 
од наношења завршног слоја 
малтера). Пре почетка бојења у 
сарадњи са пројектантом урадити 
пробне узорке који улазе у цену. 
Обрачун по м2 ортогоналне 
пројекције, без развијања, а отвори 
се не          одбијају.  м²  251,21     

   V 
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ 
РАДОВИ:         
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

          
 

I  ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ         

II ЗИДАРСКО-ФАСАДЕР.  РАДОВИ         

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ         

IV  ЛИМАРСКИ РАДОВИ         

V  МОЛЕРСКО-ФАРБ. РАДОВИ 
   

  

  СВЕ УКУПНО:         

            

  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :         

            

  ПДВ (20%):         

            

  УКУПНО СА ПДВ-ом         
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок за реализацију 

 

 

 

Гарантни рок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радови на обнови северне фасаде котарке, бр 04/19, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке радови на обнови северне фасаде котарке број 

04/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 

......................[навести све додатне услове дефинисане конкурсном 

документацијом]. 

 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 

Датум:_____________                                                 _____________________  

 

 

 

                                                        

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки 

понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 

 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке радова на обнови северне фасаде котарке број 

04/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                  _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, 23000 

Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –  радови 

на обнови северне фасаде котарке, ЈН бр 04/19  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.09.2019 г. до 10,00 

часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Бланко соло меницу за озбиљност понуде. 
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3. ПАРТИЈЕ 
 

Јавна набавка није обликована по партијама.  

  

  

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за заштиту 

споменика културе Зрењанин,  Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова на  Котарци-НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на Котарци- НЕ ОТВАРАТИ ” или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на Котарци - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на Котарци- НЕ ОТВАРАТИ ” . 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач 

наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 

као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а 
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који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) 

ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45  дана од дана испостављања фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за радове на обнови северне фасаде котарке не може бити краћа од 2 године. 

од дана  завршетка радова. 

 

 

9.3 Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

  

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда 

(средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење 

понуде).  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока 

за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је 

додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 
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додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу 

са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 

по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

2.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење  

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку потписивања уговора , преда 

наручиоцу оригиналну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности уговора. 

Рок важења менице је 30 дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење, важност 

банакарске гаранције мора да се продужи.  

 

4. редство финансијског обезбења за откањање грешека у гарантном року 

  

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје радова преда наручиоцу 

оригиналну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 

од укупне вредности уговора.  Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног 

рока.  

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, електронске поште на e-mail. 

zzzskzr.nabavke@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде.  

mailto:zzzskzr.nabavke@gmail.com
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 04/2019. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. ЗЈН,  и то:  

-  путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

 

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

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

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail: zzzskzr.nabavke@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на 

адресу наручиоца. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

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

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

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

mailto:zzzskzr.nabavke@gmail.com
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата и оверена од стране банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога.  Републичка комисија може да изврши увид 

у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 

за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП;  Завод за заштиту споменика културе Зрењанин; јавна набавка ЈН 

04/19.  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, потписан од стране овлашћеног лица, који 

садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 

1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, 

а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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VII    ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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СЕВЕРНА  ФСАДА  - ПОСТОЈЕЋЕ  СТАЊЕ 
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