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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Назив, адреса и интернет страница нарушипца 
Универзитет у Нпвпм Саду,  
Teхнплпщки факултет Нпви Сад,  
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад 
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs   
 
1.2. Нарушилац спрпвпди птвпрени ппступак јавне набавке ради закљушеоа Угпвпра п јавнпј набавци. 
 
1.3. Предмет јавне набавке: набавка радпва – Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде 
Технплпщкпг факултета Нпви Сад. 
 
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: Заврщни грађевински радпви – 45400000. 
 
1.4. Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
1.5. Прпцеоена вреднпст јавне набавке изнпси 2.915.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
1.6. Кпнтакт 
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,  
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад;  
Служба за ппщте и правне ппслпве,  
факс: 021/450-413,  
e-mail:  martinovic@tf.uns.ac.rs 
 ivanat@uns.ac.rs  

http://www.tf.uns.ac.rs/
mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
mailto:ivanat@uns.ac.rs
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 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДПВА – РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ  
ЗГРАДЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД, РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППЗ 14/17 

 

Br. pпz. Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

1 2 3 4 

RАDПVI NА KRПVU 

1 Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinkovanog lima. Obračun po m. m 1 

2 
Nabavka materijala, radionička izrada i montaža horizontalnih oluka od pocinkovanog lima (r.š. do 60cm) 
deblјine 0,60mm sa svim potrebnim predradnjama i radnim operacijama (u svemu kao postojedi). Obračun po 
m. 

m 1 

3 
Nabavka materijala, radionička izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog lima deblјine 0,60mm RŠ 
600mm sa svim potrebnim predradnjama i radnim operacijama ( u svemu kao postojedi). Obračun po m. 

m 1 

4 Demontaža postojedeg krovnog pokrivača od TR Al lima.Obračun po m2. m2 1 

5 
Montaža novog krova od TR 40/200 čeličnog pocinkovanog bojenog lima d=0,6mm. Obračun po m2 
kompletno urađenog krova sa svim potrebnim materijalom i opšavima. 

m2 1 

6 

Sanacija postojede hidroizolacije ravnog krova. Pozicija obuhvata mestimično isecanje podklobučene 
hidroizolacije, čišdenje i nakon sušenja, nanošenje sloja bitulita četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 
10 stepeni, varenje bitumenskih traka sa preklopom 15 cm zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim 
plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za 
podlogu. Trake se lepe celom površinom, sa preklopima 10-15 cm. Obračun po m2. 

m2 1 

7 
Završno premazivanje krova preko postojede ili novoformirane hidroizolacije od bitumenskih traka 
visokoelastični dvokomponentni cement-polimerni premaz "Izolit POLYCOAT ELASTIC" ili odgovarajude sa 
prethodnim premazivanjem. Obračun po m2. 

m2 1 

RАDПVI NА CЕNТRАLNПМ GRЕЈАNЈU 

8 Demontaža livenih radijatora sa odlaganjem na mesto koje odredi investitor. Obračun po komadu. kпm 1 

9 Demontaža livenih radijatora sa ponovnom montažom. Obračun po komadu. kпm 1 

10 

Demontaža postojede dotrajale grejne cevne mreže. Obračun po m.   

3/8" m 1 

1/2" m 1 
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Br. pпz. Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

1 2 3 4 

3/4" m 1 

1" m 1 

11 

Nabavka i ugradnja šavnih cevi za centralno grejanje. Obračun po m.   

3/8" m 1 

1/2" m 1 

3/4" m 1 

1" m 1 

12 Nabavka i ugradnja livenih radijatora 680/3. Obračun po komadu-rebru, sve spojeno. kпm 1 

13 
Nabavka i ugradnja aluminiumskih radijatora h=600mm. Obračun po komadu-rebru, sve spojeno. Global Vox 
ili odgovarajudе. 

kпm 1 

14 
Nabavka i ugradnja aluminiumskih radijatora h=700mm. Obračun po komadu-rebru, sve spojeno. Global Vox 
ili odgovarajudе. 

kпm 1 

15 
Nabavka i ugradnja aluminiumskih radijatora h=800mm. Obračun po komadu-rebru, sve spojeno.Global Vox 
ili odgovarajudе. 

kпm 1 

16 
Nabavka i ugradnja ventila 3/8" sa termo glavom. Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. 
 

kпm 1 

17 
Nabavka i ugradnja aluminiumskog radijatora-sušača h=1500mm. 
Obračun po komadu, sve spojeno.Global Vox ili odgovarajude.  

kom 1 

18 
Nabavka i ugradnja aluminiumskog radijatora h=2000mm. 
Obračun po komadu-rebru, sve spojeno. Global Oskar  ili odgovarajude. 

kom 1 

19 Nabavka i ugradnja navilјak 3/8". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1 

20 Nabavka i ugradnja ventila 1/2" sa termo glavom. Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1 

21 Nabavka i ugradnja ventila 1/2". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1 

22 Nabavka i ugradnja navilјak 1/2". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1 

23 Nabavka i ugradnja ventila 3/4" sa termo glavom. Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1 

24 Nabavka i ugradnja navilјak 3/4". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1 

25 Nabavka i ugradnja ventila 1". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1 

26 Nabavka i ugradnja ozračne slavine 3/8". Obračun po komadu. kпm 1 

27 Nabavka i ugradnja ozračne slavine 1/2". Obračun po komadu. kпm 1 
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Br. pпz. Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

1 2 3 4 

28 Nabavka i ugradnja pip slavine 1/2". Obračun po komadu. kпm 1 

29 Nabavka i ugradnja redukcije i čepova 1". Obračun po komadu. kпm 1 

30 Nabavka i ugradnja nosača i žabica. Obračun po komadu. kпm 1 

31 Demontaža i ponovna montaža grejnih tela radi krečenja zidova. Obračun po komadu. kпm 1 

32 Hladna proba. Obračun po komadu. kпm 1 

33 Topla proba sa regulaciom. Obračun po komadu. kпm 1 

34 Nabavka i ugradnja radijator veze 1/2". Obračun po paru. kпm 1 

SТПLАRSKI RАDПVI 

35 
Nabavka materijala i zamena dotrajalih i pokvarenih mehanizama vertikalnih prozora od eloksiranog 
aluminijuma,sa ugradnjom novih u svemu istih ili sličnih sa postojedima.Obračun po komadu. 
 

kпm 1 

36 
Nabavka materijala i zamena dotrajalih i pokvarenih brava i kvaka vertikalnih prozora od eloksiranog 
aluminijuma,sa ugradnjom novih u svemu istih ili sličnih sa postojedima.Obračun po komadu. 

kпm 1 

37 
Tapaciranje vrata jednostrano, debljina tapaciranja 5cm.U cenu tapaciciranja uračunat kompletan materijal 
(sundjer, stiropor, eko koža). Obračun po m2. 

m2 1 

38 
Zamena drvenih pragova na vratima dimenzija 80x20x3cm sa aluminiumskim ugaonim lajsnama na krajevima 
pragova. Obračun po komadu. 

kпm 1 

39 Demontaža polomljenog stakla. Obračun po m2. m2 1 

40 Nabavka i ugradnja jednostrukog stakla d=4mm. Obračun po m2. m2 1 

41 Nabavka i ugradnja jednostrukog stakla d=6mm. Obračun po m2. m2 1 

42 Nabavka i ugradnja IZOPAN stakla d=4+12+4mm. Obračun po m2. m2 1 

43 Nabavka i ugradnja STOPSOL stakla d=4+12+4mm. Obračun po m2. m2 1 

44 Nabavka i ugradnja armiranog stakla stakla d=6/7mm. Obračun po m2. m2 1 

45 
Demontaža postojedeg STOPSOL stakla, skidanje postojedeg silikona, vradanje postojedeg stakla I ponovno 
silikonisanje.U cenu uračunata i montaža skele. 
Obračun po m2. 

m2 1 

46 
Nabavka i postavlјanje podne obloge od laminata, klik sistem, deblјine 8mm, opteredenja 32, po izboru 
investitora. Preko postojede podloge postaviti filc i foliju. Obračun po m2 poda zajedno sa lajsnama. 

m2 1 
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Br. pпz. Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

1 2 3 4 

47 
Nabavka materijala i poslavljanje hrastovog parketa S klase dimenzija 50x350x20mm sa hoblovanjem i 
lakiranjem tri puta dvokomponentnim poliuretanskim lakom. Obračun po m2. 

m2 1 

48 
Nabavka materijala i poslavljanje hrastovog parketa R klase dimenzija 50x350x20mm sa hoblovanjem i 
lakiranjem tri puta dvokomponentnim poliuretanskim lakom. Obračun po m2. 

m2 1 

49 Nabavka i postaljanje ugaone drvene parket lajsne h=3cm.Obračun po m. m 1 

50 
Hoblovanje i lakiranje (tri puta) parketa dvokomponentnim poliuretanskim lakom. Obračun po m2. 
 

m2 1 

МПLЕRSKI RАDПVI 

51 

Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti 
impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštedenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. 
Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m2 sve komplet 
urađeno. 

m2 1 

52 
Izrada lakih montažnih pregrada d=12.5mm od gips kartonskih ploča 2h12.5mm postavlјenih obostrano na 
tipsku metalnu konstrukciju 75mm. Između ploča postaviti izolaciju meka mineralna vuna d=5cm (izolacija 
zvuka). Obračun po m2 komplet izvedeno. 

m2 1 

53 

Ugradnja spuštenog kasetnog plafona od dekorativnih ploče od prirodnog gipsa, dimenzija 60x60 cm, deblјine 
8mm i metalne potkonstrukcije. Potkonstrukciju sačinjavaju T profili (glavni T profil 370 cm, poprečni T profil 
120 cm, poprečni T profil od 60 cm), L obodni profili, kao i vešalјke sa federom za kačenje na plafonsku 
konstrukciju. Ugradnja se vrši umetanjem ploča u roštilј potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidni 
A24 mm. U cenu uračunat sav potreban material, prevoz i montaža.  Obračun po m2. 

m2 1 

54 

Izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje gips kartonskim pločama 12,5 mm. 
Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm pričvršdenih 
visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave 
obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2. 

m2 1 

55 

Izrada pregradnog zida CW 75+75/min. 205 mm koji se sastoji od dvostruke metalne potkonstrukcije širine 50 
mm i obostrane, dvoslojne obloge od gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm. Na horizontalne zidne profile 
lepi se traka za zvučnu izolaciju, a oni se pričvršduju za pod i plafon vijcima sa plastičnom tiplom. vertikalni 
zidni profili se umedu u horizontalne profile na međusobnom rastojanju od 60 cm. za zaštitu od požara i 
zvučnu izolaciju postaviti tvrdo presovanu mineralnu vunu u dva sloja po 5 cm. Prazan prostor između ploča 
služi za provođenje instalacija i ispunjava se mineralnom vunom. Spolјni uglovi se oblažu Al ugaonom lajsnom, 

m2 1 
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Br. pпz. Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

1 2 3 4 

ispunjavaju i bandažiraju trakom. obračun po m2. 

56 
Nabavka materijala i oblaganje kanalizacione. Cevi Ø 110mm sa vodootpornim gipskartonskim. Pločama d = 
12,50 mm na odgovarajudoj podkonstrukciji od pocinkovanih profila. Obračun po m. m 1 

57. 
Bojenje postojedih unutrašnjih zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru insvestitora. Obračun po m2. 

m2 1 

58. 
Izrada demit fasade stiroporom d=5cm. U cenu uračunati stiropor, lepak, mrežicu, tiple, lajsne i završni sloj 
fasade. Obračun po m2. m2 1 

VПDПINSТАLАТЕRSKI RАDПVI 

59. 
Demontaža vodovodnih cevi (svih prečnika) za horizontalni i vertikalni razvod sa svim odgovarajudim fitinzima 
i ventilima. U cenu uračunati sva potrebna obijanja i štemovanja zbog oslobađanja cevi sa utovarom i 
odvoženjem na deponiju izvođača. 

m 1 

60. Nabavka i montaža vodovodnih PPR cevi za horizontalni i vertikalni razvod:   

 Ø20 kom 1 

 Ø25 kom 1 

 Ø32 kom 1 

 Ø40 kom 1 

 Ø50 kom 1 

 Ø63 kom 1 

61. Nabavka i ugradnja PPR kuglastih ventila za vodu:   

 Ø20 kom 1 

 Ø25 kom 1 

 Ø32 kom 1 

 Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa polugom:   

 5/4″ kom 1 

 6/4″ kom 1 
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Br. pпz. Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

1 2 3 4 

 2″ kom 1 

62. Mašinsko odgušenje mokrih čvorova. Obračun po komadu. kom 1 

63. 
Demontaža  postojedih sanitarnih uređaja sa iznošenjem iz objekta i odlaganjem na mesto koje odredi 
Investitor: 

  

 wc šolja kom 1 

 umivaonik kom 1 

 pisoar kom 1 

64 Nabavka i montaža WC šolje sa pvc daskom. Fajans ili odgovarajude. kom 1 

65 Nabavka i montaža niskomontažnog vodokotlida. Geberit ili odgovarajude. kom 1 

66 Nabavka i montaža  umivaonika 50x60 cm. Diplon ili odgovarajude. kom 1 

67 Nabavka i montaža keramičkog pisoara 40cm x 30cm x 50cm. Diplon ili odgovarajude. kom 1 

68 Nabavka i montaža jednoručne stojede slavine za toplu i hladnu vodu, Rosan ili odgovarajude. kom 1 

69 Nabavka i motaža ek.ventila 1/2" na 3/8" kom 1 

70 Nabavka i montaža propusnih ventila 1/2" kom 1 

71 Nabavka i postavljanje slivnika 15x15; Ø 50 (sa niklovanim rešetkama) kom 1 

72 
Demontaža kanalizacionih cevi (svih prečnika) za horizontalni i vertikalni razvod sa svim odgovarajudim 
fitinzima i ventilima. U cenu uračunati sva potrebna obijanja i štemovanja zbog oslobađanja cevi sa utovarom 
i odvoženjem na deponiju izvođača. 

m 1 

73 

Nabavka i montaža kiselootpornih kanalizacionih cevi sa odgovarajudim fazonskim komadima (reducir, račva, 
luk, revizija...), spajanje dihtungom u mufu od EPDM ili gume. U cenu uračunati sve potrebne radnje radi 
priklјučivanja u postojedu instalaciju, obijanja, štemovanja i dostavlјanje šeme izvedenog stanja. Celokupna 
kanalizaciona instalacija mora biti ispitana na vodoizdrživost prema važedim propisima , pre postavlјanja 
keramičkih pločica (priložiti potpisan zapisnik). Obračun po m. 

m  

Ø50 m 1 

Ø75 m 1 

Ø100 mm m 1 

Račve RČ 45° 100/100 kпm 1 
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Br. pпz. Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

1 2 3 4 

Račve RČ 45° 50/100 kпm 1 

Redukcija RD f 50/100 kпm 1 

Revizija RV f 100 kпm 1 

ZIDАRSKI RАDПVI 

74 
Nabavka materijala i izlivanje samo izravnavajudih podnih masa (podolivi) radi dobijanja odgovarajude 
podloge,zajedno sa brušenjem i čišdenjem istih.Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal. Obračun po m2. 

m2 1 

75 

Izrada armirane i perdašene cementne košulјice, deblјine 5 cm. Podlogu pre nanošenja košulјice očistiti i 
oprati. Malter za košulјicu spraviti sa prosejanim šlјunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom 0,6 
mm, sa okcima 15/15 cm, postavlјenim u sredini sloja. Gornju površinu košulјice ravno isperdašiti i negovati 
dok ne očvrsne. Obračun po m2. 

m2 1 

76 
Štemanje šliceva za demontažu stare instalacije vodovoda i kanalizacije, i za postavlјanje nove, zajedno sa 
prodorima, dim. 10x10 cm u zidu i u podu. Obračun po m. 

m 1 

77 

Krplјenje šliceva i proboja u podovima, zidovima i plafonima nakon postavlјanja novih instalacija. Krplјenje 
izvesti cementnim malterom. Obračun po m, a prema veličini preseka: 

  

dim. 10x10 cm u zidu i podu m 1 

dim. 3x5 cm u plafonu i zidu m 1 

78 Rušenje zidova od opeke d = 12cm, sa odnošenjem šuta na deponiju. Obračun po m2. m2 1 

79 Zaziđivanje otvora vrata opekom d=12cm. Obračun po m2 komplet izvedeno. m2 1 

80 Probijanje otvora za vrata u zidu od opeke d=12cm sa obradom špaletni. Obračun po m2 komplet izvedeno. m2 1 

81 
Malterisanje novih i postojedih zidova p.c.m. 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim prskanjem površina na retkim 
cem. mlekom. Obračun po m2. 

m2 1 

82 
Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda: bitulit + vareni kondor 4 ili ekvivalent. Hidroizolaciju saviti uz 
zid u visini do 30 cm iznad kote gotovog poda. Obračun po m2. 

m2 1 

83 
Razbijanje zidnih i podnih keramičkih pločica utovar šuta i odvoz na deponiju. Pozicija obuhvata kompletan 
rad i materijal. 

m2 1 

KЕRАМIČАRSKI RАDПVI 

84 
Nabavka i postavlјanje podnih keramičkih pločica prve klase domadih proizvođača po izboru Investitora: 
uraditi prvoklasnim lepkom (obavezno priložiti atest na uvid pre ugradnje) fugovanjem odgovarajudom 

  



Конкурсна документација страна 11 од 48 

Br. pпz. Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

1 2 3 4 

fugmasom u dezenu po izboru investitora. U cenu uračunati postavlјanje ugaonih profilisanih plastičnih lajsni 
na mestima gde je to potrebno i izradu praga na ulazu. Obračun po m2. 

Podne pločice m2 1 

Zidne pločice m2 1 

Postavlјanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 10 cm m 1 

85 

Nabavka, doprema materijala i postavlјanje podnih i zidnih kiselootpornih keramičarskih pločica I klase 
domadih proizvođača po izboru Investitora. Fugovanjem odgovarajudom fugmasom u dezenu po izboru 
investitora. U cenu uračunati postavlјanje ugaonih profilisanih plastičnih lajsni na mestima gde je to potrebno 
i izradu praga na ulazu. Obračun po m2 sve komplet urađeno. 

  

Podne pločice m2 1 

Zidne pločice m2 1 

Postavlјanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 10 cm. m 1 

ELEKTROINSTALATERSKI RАDПVI 

86 
Nabavka, isporuka i ugradanja svetiljki ugradnih sa rasterom i opal staklom, prizmati 4x18 W, komplet sa fluo 
cevima. 

kom 1 

87 Nabavka, isporuka i ugradanja svetiljki nadgradnih sa sjajnim rasterom, 4x36 W, komplet sa fluo cevima. kom 1 

88 Nabavka, isporuka i ugradanja svetiljki ugradnih sa sjajnim rasterom 3x36 W, komplet sa fluo cevima. kom 1 

89 Nabavka, isporuka i montaža ugradnih svetiljki Ø250mm, 2X20W, komplet sa sijalicama. kom 1 

90 Nabavka isporuka i ugradnja prekidača serijiskih proizvođača Aling bele ili odgovarajudi. kom 1 

91 Nabavka isporuka i ugradnja prekidača naizmeničnih proizvođača Aling bele ili odgovarajudi. kom 1 

92 
Isporuka i ugradnja rastavnog osiguračkog postolja 50A. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal (nožaste 
osigurače 50A). 

kom 1 

93 
Isporuka i ugradnja rastavnog osiguračkog postolja 100A. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal (nožaste 
osigurače 100A). 

kom 1 

94 
Isporuka i ugradnja rastavnog osiguračkog postolja 160A. Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal (nožaste 
osigurače 160A). 

kom 1 
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Наппмена: Табела садржи јединице мере и називе прпизвпђаша те је иста израђена латинишним писмпм.  
Сви радпви мпрају у пптпунпсти пдгпварати захтевима наведеним у Кпнкурснпј дпкументацији и ппнуда мпра да пбухвата изврщеое свих радпва из 
Спецификације. 
 
Какп се ради п радпвима шији пбим није мпгуће прецизнп утврдити на гпдищоем нивпу, Нарушилац је унапред пдредип вреднпст угпвпра кап и врсте 
радпва кпји би мпгли бити изведени, а вреднпст из ппнуде представља пснпв за примену критеријума „најнижа ппнуђена цена“ и служи за вреднпваое 
ппнуда пп тпм пснпву. 
 
Ппнуђаш је дужан да радпве врщи сукцесивнп, свакпдневнп у складу са пптребама Нарушипца у ппгледу врсте, кплишине и динамике кпју пдреди 
Нарушилац. 
 
Рпк за извпђеое радпва: Рoк зa пoшeтaк извoђeоa рaдoвa нe мoжe бити дужи oд 48 шaсoвa oд приjeмa пoзивa Нaрушиoцa, a рoк зa извoђeоe рaдoвa 
oдрeђуje Нaрушилaц у зaвиснoсти oд oбимa и слoжeнoсти рaдoвa (пo прaвилу измeђу 5 и 20 дaнa oд пoшeткa извoђeоa рaдoвa). 
 
Местп извпђеоа радпва је седищте нарушипца – Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, Нпви Сад.  
 

Гарантни рпк: минимални гарантни рпк за изведене радпве је 24 месеца пд датума пптписиваоа записника п примппредаји радпва. 
 
Гарантни рпк за кприщћени материјал је у складу са гарантним рпкпм прпизвпђаша, рашунајући пд дана примппредаје радпва Нарушипцу. 
 
Приликпм сваке ппјединашне примппредаје радпва квалитативну и квантитативну кпнтрплу врщиће пвлащћенп лице Нарушипца уз присуствп 
представника изабранпг ппнуђаша п шему ће се сашинити записник п примппредаји кпји ће уз фактуру бити предуслпв за плаћаое. 
 



Конкурсна документација страна 13 од 48 

 
3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

 
Критеријум за дпделу угпвпра у предметнпј јавнпј набавци је најнижа ппнуђена цена. 
Укпликп два или вище ппнуђаша ппднесу ппнуде са истпм ценпм, угпвпр за предметну 

набавку ће се дпделити ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк за ппшетак извпђеоа радпва. 
У слушају да нарушилац прими две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм и истим 

ппнуђеним рпкпм за ппшетак извпђеоа радпва, угпвпр за предметну набавку ће се дпделити 
ппнуђашу кпји у свпјпј ппнуди наведе дужи гарантни рпк за изведене радпве. 
 
4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 

4.1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА  

 
4.1.1. Правп на учешће у ппступку јавне набавке има ппнуђач акп испуоава пбавезне услпве из 
члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).  
 
Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати: 

- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
- да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, кап и  

- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде 
(шл. 75. ст. 2. Закпна). 
 
4.1.2. Дпдатни услпви за учешће: 
 
 Нарушилац у предметнпм ппступку јавне набавке пд ппнуђаша захтева испуоенпст следећих 
дпдатних услпва: 
 

Финансијски капацитет: да је ппнуђаш у перипду 3 месеца пре пбјављиваоа Ппзива 
ппднпщеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд 
пд 16.10.2016. дп 16.01.2017. гпдине). 
 

Технички капацитет:  
-да ппнуђаш распплаже са једним мптпрним впзилпм за превпз ппреме и щута нпсивпсти 

најмаое 2 тпне; 
 

Кадрпвски капацитет: да ппнуђаш распплаже са најмаое пет лица кпји пбављају ппслпве 
грађевинске струке и једним варипцем. 
 
4.1.3. Ппдизвпђач мпра да испуоава пбавезне услпве из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4). 
 
Ппдизвпђаш испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује: 

-  да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
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-  да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре, кап и  

- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 
4.1.4. Сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни пбавезне услпве из члана 75. ЗЈН став 1. 
тачка 1), 2) и 4). 
 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша испуоава пбавезне услпве такп щтп дпказује: 

- да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  
-  да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 

шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре, кап и   

-  да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

 
4.1.5. Ппнуђачи из групе ппнуђача дпдатне услпве захтеване пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм 
испуоавају заједнп. 

 
4.2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

 Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш 
дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 
 

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна – Дпказ:  

 

Правна лица: 
 Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг 
Привреднпг суда. 

 

Предузетници: 

 Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра. 

 

Наппмена: ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не 
мпрају да дпставе Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна – Дпказ:  

 

Правна лица: 
 1. Извпд из казнене евиденције пднпснп увереоа надлежнпг пснпвнпг и вищег суда на шијем 
ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка 
странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре. Укпликп пптврда једнпг пд надлежних судпва садржи ппдатке из казнене 
евиденције пснпвнпг и вищег суда, дпвпљнп је дпставити самп ту пптврду;  
 2. Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у 
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела 
прганизпванпг криминала; 
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 3. Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим 
се пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре и некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту 
рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника).  
 
 Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.  
 
Предузетници и физичка лица:  
 Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се 
пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да 
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту 
рпђеоа или према месту пребивалищта). 
 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда  

 

Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна – Дпказ: 

 

 Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе 
и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку 
приватизације.  
 
 Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

 
 Имајући у виду шиоеницу да се пд 01. септембра 2013. гпдине, примеоује Правилник п 
садржини Регистра ппнуђаша и дпкументацији кпја се ппднпси уз пријаву за регистрацију ппнуђаша 
(„Службени гласник РС“, брпј 75/13), лица кпја су уписана у Регистар ппнуђаша нису дужна да 
приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказују испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне 
набавке, прпписане шланпм 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) Закпна п јавним набавкама.  
 Ппнуђаш мпже да дпстави фптпкппију Рещеоа п упису у регистар ппнуђаша АПР-а или да на 
пбрасцу ппнуде наведе интернет адресу где Нарушилац мпже да изврщи увид у тражени ппдатак или 
да сашини изјаву (у слпбпднпј фпрми) у кпјпј ће навести интернет адресу где Нарушилац мпже да 
изврщи увид у тражени ппдатак. 
 
 Услпв из шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш дпказује писанпм Изјавпм датпм 
ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу и иста је саставни деп пве 
Кпнкурсне дпкументације. 
 
 Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује 
дпстављаоем следећих дпказа: 
 
 Неппхпдан финансијски капацитет дпказује се дпстављаоем Пптврде Нарпдне банке Србије п 
брпју дана неликвиднпсти за захтевани перипд. Ппнуђаш мпже испуоенпст пвпг услпва дпказати и 
изјавпм (у слпбпднпј фпрми) у кпјпј ће навести интернет адресу где Нарушилац мпже да изврщи увид 
у тражени ппдатак или у пбрасцу ппнуде мпже на за тп предвиђенп местп уписати интернет адресу 
где Нарушилац мпже да изврщи увид у тражени ппдатак. 
 
 Неппхпдан технички капацитет  
- да ппнуђаш распплаже са једним мптпрним впзилпм за превпз ппреме и щута нпсивпсти најмаое 2 
тпне дпказује се дпстављаоем кoпиje сaoбрaћajнe дoзвoлe или угoвoрa o зaкупу впзила са кппијпм 
сапбраћаје дпзвпле или угoвoрa o лизингу са кппијпм сапбраћајне дпзвпле; 
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 Неппхпдан кадрпвски капацитет дпказује се (за свакпг заппсленпг или ангажпванпг) 
дпстављаоем фптпкппија важећих угoвoрa o рaду или угпвпра п ангажпваоу пп некпм другпм пснпву 
из кпг се мпже недвпсмисленп утврдити да лице пбавља ппслпве грађевинске струке или варипца. 
 
 Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, правнп лице, предузетник и 
физишкп лице кап ппнуђаш из групе ппнуђаша дпказује заједнп са псталим ппнуђашима из групе 
ппнуђаша, тј. дпдатне услпве ппнуђаши у заједнишкпј ппнуди испуоавају заједнп. 
 
 Дoкaзи o испуоeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у нeoвeрeним кoпиjaмa, a нaрушилaц мoжe 
прe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд пoнуђaшa, шиja je пoнудa нa oснoву извeщтaja 
кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeоeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну 
кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa.  

Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана пд дана 
упућиваоа захтева за дпстављаое дпкументације, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију 
тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 
страницама надлежних пргана. 

Нaрушилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo щтo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн 
oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaш, нaвeo у пoнуди интeрнeт стрaницу нa 
кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.  

Укoликo je дoкaз o испуоeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaш дoстaвљa кoпиjу 
eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje eлeктрoнски 
дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaвљa у извoрнoм 
eлeктрoнскoм oблику.  

Aкo пoнуђaш имa сeдищтe у другoj држaви, нaрушилaц мoжe дa прoвeри дa ли су дoкумeнти 
кojимa пoнуђaш дoкaзуje испуоeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe нaдлeжних oргaнa тe држaвe.  

Aкo пoнуђaш ниje мoгao дa прибaви трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoщeоe пoнудe, збoг 
тoгa щтo oнa дo трeнуткa пoднoщeоa пoнудe нису мoглa бити издaтa пo прoписимa држaвe у кojoj 
пoнуђaш имa сeдищтe и укoликo уз пoнуду прилoжи oдгoвaрajући дoкaз зa тo, нaрушилaц ћe 
дoзвoлити пoнуђaшу дa нaкнaднo дoстaви трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм рoку.  

Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaш имa сeдищтe нe издajу дoкaзи из шлaнa 77. Закпна п јавним 
набавкама, пoнуђaш мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд кривишнoм и 
мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoщћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, jaвним бeлeжникoм или 
другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe. 

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези 
са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п дпдели 
угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 
дпкументује на прпписан нашин. 
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5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду (у даљем тексту: упутствп) садржи следеће 

ппдатке п захтевима нарушипца у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди 
ппступак јавне набавке. 
 

5.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ 
 

Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. Ппнуђаш мпже да прилпжи деп ппнуде кпји се 
пднпси на технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију и на енглескпм језику. 
Укпликп Нарушилац у тпку струшне пцене ппнуда утврди да би тај деп требалп да буде преведен на 
српски језик, пдредиће ппнуђашу рпк у кпме је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде. Превпд 
мпра бити пверен пд стране судскпг тумаша. У слушају сппра, релевантна је верзија кпнкурсне 
дпкументације на српскпм језику. 
 

5.2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ  
 
 Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из Кпнкурсне 
дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена - пткуцана или написана 
непбрисивим мастилпм, пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм 
птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. 

Ппнуда се саставља такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп 
Кпнкурсне дпкументације. 

Ппжељнп је да сви дпкументи ппднети уз ппнуду буду ппвезани тракпм – спиралпм. 
Начин ппднпшеоа ппнуда и рпк за ппднпшеое ппнуда: 
Ппнуде са припадајућпм дпкументацијпм се ппднпсе у затвпренпј кпверти или кутији на адресу 
нарушипца Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара, брпј 1, 
са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте кпјпј је на предопј страни написан текст: „Ппнуда – не 
птварати – Набавка радпва – Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде Технплпщкпг 
факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17“, ппщтпм или лишнп прекп писарнице 
(канцеларија бр. 16 Стара зграда). На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппнуђаша, 
брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на 
пплеђини кпверте је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих 
ушесника у заједнишкпј ппнуди, брпј телефпна кап и име и презиме лица за кпнтакт. Ппнуде мпрају 
бити у целини припремљене у складу са ппзивпм и кпнкурснпм дпкументацијпм. Ппнуда се 
сашиоава на српскпм језику, а цена се изражава у динарима, и иста мпра бити фиксна тј. не мпже се 
меоати. Ппнуда се саставља такп щтп Ппнуђаш уписује тражене ппдатке у преузете пригиналне 
пбрасце кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације, кпји мпрају бити пптписани и пверени 
пешатпм пвлащћенпг лица. Измена билп кпг пбрасца није дпзвпљена и ппнуде са измеоеним 
пбрасцима ће бити пдбијене. Кпд сашиоаваоа ппнуда, Ппнуђаши се мпрају придржавати упутстава и 
захтева из кпнкурсне дпкументације. Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 

 
Рпк за ппднпшеое ппнуда је 20. фебруар 2017. гпдине дп 09,00 часпва. 
Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Нарушипца дп 20.фебруар 2017. 
гпдине дп 09,00 шаспва. Укпликп рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан 
државнпг празника, кап ппследои дан рпка за ппднпщеое ппнуда сматраће се први наредни радни 
дан, дп 09,00 шаспва. Неблагпвремене ппнуде неће се разматрати, негп ће се нептвпрене вратити 
ппнуђашу. 

 
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:  
Јавнп птвараое ппнуда изврщиће се дана 20. фебруар 2017. гпдине у 10,00 шаспва у прпстпријама 
Технплпщкпг факултета Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1 у Сали за седнице Факултета. Укпликп 
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рпк за ппднпщеое ппнуда истише на дан кпји је нерадни или дан државнпг празника, птвараое 
ппнуда ће се пбавити, први наредни радни дан, са ппшеткпм у 10,00 шаспва. 
 

Сви пбрасци у Кпнкурснпј дпкументацији мпрају бити пппуоени, пверени и пптписани пд 
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Укпликп група ппнуђаша ппднпси заједнишку ппнуду, пбрасце 
пппуоава, пверава и пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша - шлана групе кпји ће бити нпсилац ппсла, 
пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем. Акп ппнуђаш 
ушествује са ппдизвпђашем, пбрасце пппуоава, пверава и пптписује пвлащћенп лице ппнуђаша. 

Ппнуда мпра да садржи све елементе кпји су тражени у кпнкурснпј дпкументацији и 
накнаднп ппслатим дпдатним инфпрмацијама и пбјащоеоима или изменама и дппунама. 

Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну 
дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или 
маое дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за 
ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију. 

Приликпм ппднпщеоа ппнуде ппнуђаш је ппред дпказа испуоенпсти услпва за ушещће у 
пптупку јавне набавке дужан да дпстави и: 

- Пбразац ппнуде пппуоен у складу са спецификацијпм из кпнкурсне дпкументације, пптписан 
и пверен пешатпм (пбразац бр. 6 Кпнкурсне дпкументације); 

- Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое 
јавне набавке – укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша 

- Мпдел угпвпра – Ппнуђаш ће мпдел угпвпра пппунити у складу са ппнудпм, пптписати и 
пешатпм пверити шиме пптврђује да је сагласан са предлпгпм мпдела угпвпра (пбразац 7. у 
кпнкурснпј дпкументацији);  

- Пбразац изјаве п независнпј ппнуди кпји мпра бити пптписан и пверен пешатпм, дат ппд 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац 8. у кпнкурснпј дпкументацији); 

- Пбразац изјаве у складу са чланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама кпји мпра бити 
пптписан и пверен пешатпм, дат ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (пбразац 9. у 
кпнкурснпј дпкументацији); 

- Укпликп је ппнуђаш приликпм припремаоа ппнуде имап трпщкпве дпставиће и Пбразац 
трпшкпва припреме ппнуде, пптписан и пешатпм пверен (пбразац 10. у кпнкурснпј 
дпкументацији); 

- Пбразац структуре цене са упутствпм какп да се пппуни, пппуоен, пптписан и пешатпм 
пверен (пбразац 11. у кпнкурснпј дпкументацији) 

- Пбразац изјаве да ће ппнуђач приликпм закључеоа угпвпра дпставити средства 
финансијскпг за дпбрп извршеое ппсла, пппуоен, пптписан и пешатпм пверен (пбразац 13. у 
кпнкурснпј дпкументацији). 
 
5.3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 

ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ ППДНЕТА, УКПЛИКП ЈЕ 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 

 
Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама. 
 
5.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене. 
 
5.5. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ 

 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на 

нашин на кпји се ппнуда ппднпси. Измена, дппуна или пппзив ппнуде се дпставља, ппщтпм или 
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неппсреднп, на адресу Нарушипца: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, 
Булевар цара Лазара брпј 1. На кпверти мпра бити назнашенп да ли је у питаоу измена, дппуна или 
пппзив, кап и предмет и редни брпј јавне набавке. 
 

5.6. САМПСТАЛНП УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ И СА ППДИЗВПЂАЧЕМ  
 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда. 
 

5.7. АНГАЖПВАОЕ ППДИЗВПЂАЧА 
 
Укпликп ппнуђаш ангажује ппдизвпђаша дужан је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат укупне 

вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу и деп предмета набавке кпји ће се изврщити прекп 
ппдизвпђаша. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити ппдизвпђашу не мпже 
бити већи пд 50 %. 

Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, 
дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде 
закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из 
ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм 
нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра 
нарушилац претрпеп знатну щтету. У пвпм слушају нарушилац је дужан да пбавести прганизацију 
надлежну за защтиту кпнкуренције. 

Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни 
ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице 
испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца. 

 
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.  
Сaстaвни дeo зajeднишкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaши из групe мeђусoбнo и прeмa 

нaрушиoцу oбaвeзуjу нa изврщeоe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:  
1) пoдaткe o шлaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи 

ћe зaступaти групу пoнуђaшa прeд нaрушиoцeм и  
2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaшa из групe пoнуђaшa у изврщeоу угoвoрa. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према 

нарушипцу. 
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

ппнуду у име задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 

јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке 

и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.  
 

5.9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ И ДРУГП 
 
Нашин и услпви плаћаоа: Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана пд дана службенпг 

пријема исправне фактуре (пд стране нарушипца). Записник п примппредаји пптписан пд стране 
пвлащћених лица Нарушипца и Дпбављаша ће уз фактуру бити предуслпв за плаћаое. Плаћаое се 
врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. 

Рпк за извпђеое радпва: Рoк зa пoшeтaк извoђeоa рaдoвa нe мoжe бити дужи oд 48 шaсoвa oд 
приjeмa пoзивa Нaрушиoцa, a рoк зa извoђeоe рaдoвa oдрeђуje Нaрушилaц у зaвиснoсти oд oбимa и 
слoжeнoсти рaдoвa (пo прaвилу измeђу 5 и 20 дaнa oд пoшeткa извoђeоa рaдoвa). 



Конкурсна документација страна 20 од 48 

 
Местп извпђеоа радпва је седищте нарушипца – Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар 

цара Лазара брпј 1, Нпви Сад.  
Гарантни рпк: минимални гарантни рпк за изведене радпве је 24 месеца пд датума 

пптписиваоа записника п примппредаји радпва. 
Гарантни рпк за кприщћени материјал је у складу са гарантним рпкпм прпизвпђаша, 

рашунајући пд дана примппредаје радпва Нарушипцу. 
Приликпм сваке ппјединашне примппредаје радпва квалитативну и квантитативну кпнтрплу 

врщиће пвлащћенп лице Нарушипца уз присуствп представника изабранпг ппнуђаша п шему ће се 
сашинити записник п примппредаји. 

Рпк важеоа ппнуде: Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа 
ппнуда. У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац ће у писанпм пблику затражити пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка 
важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 
 
 5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАОА ЦЕНЕ 
 

Цена мпра да буде исказана у динарима, без ппреза на дпдату вреднпст и исказује се пп 
јединици мере. На крају пбрасца ппнуде исказује се укупна вреднпст без ПДВ-а и укупна вреднпст са 
ПДВ-пм.  

У ппнуђену цену мпрају бити урашунати сви припадајући трпщкпви неппхпдни за 
реализпваое угпвпра п јавнпј набавци, кап щтп су радпви, материјал, алат и ппрема, радна снага, 
трпщкпви прганизације лпкације изврщеоа ппсла кпји је предмет Угпвпра, псигураоа, кап и сви 
зависни трпщкпви Извпђаша и сви пстали трпщкпви неппхпдни за пптпунп изврщеое Угпвпра 

Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
Нарушилац мпже да пдбије ппнуду збпг неупбишајенп ниске цене. Неупбишајенп ниска цена у 

смислу пвпг закпна је ппнуђена цена кпја знашајнп пдступа у пднпсу на тржищнп уппредиву цену и 
изазива сумоу у мпгућнпст изврщеоа јавне набавке у складу са ппнуђеним услпвима. 

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће тражити пбразлпжеое свих 
оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним, пднпснп ппступиће у складу са шланпм 92. Закпна 
п јавним набавкама. 
 
 5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 

Нарушилац захтева средства финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла. 
Ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр дужан је да, приликпм закљушеоа угпвпра, Нарушипцу 

дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у виду бланкп, сплп менице са 
менишним писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг лица 
ппнуђаша, кппијпм захтева за регистрацију менице и ПП пбрасца. 

Менишнп пвлащћеое се даје на пбрасцу кпји сашиоава Нарушилац.  
Меница мпра бити регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ 

ппнуђаш уз меницу дпставља кппију захтева за регистрацију менице, пверенпг пд стране свпје 
ппслпвне банке. 

Садржина: Бланкп сплп меница мпра бити безуслпвна, платива на први ппзив, не мпже 
садржати дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип Нарушилац, маои изнпс 
пд пнпга кпји је пдредип Нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. Бланкп 
сплп меница мпра да садржи пптпис и пешат ппнуђаша.  

Менишнп писмп/пвлащћеое пбавезнп се даје на пбрасцу кпји дпставља Нарушилац и мпра да 
садржи (ппред псталих ппдатака) и ташан назив кприсника менишнпг писма/пвлащћеоа (Нарушипца), 
предмет јавне набавке – брпј и назив јавне набавке, изнпс на кпји се издаје – 10% пд укупне 
вреднпсти наведене у угпвпру и у динарима без пдв-а, са навпђеоем рпка важнпсти. 

Рпк трајаоа: Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је најмаое 5 
(пет) дана дужи пд дана за кпнашнп изврщеое угпвпра. 
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Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп ппнуђаш-нпсилац ппсла у 
тпку изврщеоа угпвпра не ппщтује пбавезе у рпкпвима и на нашин кпје је прихватип пптписиваоем 
истпг. 

Укпликп средствп пбезбеђеоа није датп у складу са захтевпм Нарушипца неће се приступити 
пптписиваоу угпвпра збпг битних недпстатака. 
 
 5.12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА 
 

Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaрушиoцa дoдaтнe инфoрмaциje 
или пojaщоeоa у вeзи сa припрeмaоeм пoнудe, при шeму мoжe дa укaжe нaрушиoцу и нa eвeнтуaлнo 
уoшeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa 
зa пoднoщeоe пoнудe. 

Нaрушилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa Пoртaлу 
jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници. 
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремпм ппнуде ппнуђаш мпже тражити 
искљушивп у писанпм пблику, дпставпм захтева на адресу: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки 
факултет Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр.1, Нпви Сад, путем факса: 021/450-413 или на email: 
martinovic@tf.uns.ac.rs, са пбавезнпм назнакпм: „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку радпва – Радпви на текућим ппправкама и 
пдржаваоу зграде Технплпщкпг факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17)". 

Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaоeм пoслoвa jaвних нaбaвки 
oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoщтe, eлeктрoнскe пoщтe или фaксoм, кao и oбjaвљивaоeм 
oд стрaнe нaрушиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. 

Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaрушиoцa или пoнуђaшa 
путeм eлeктрoнскe пoщтe или фaксoм, стрaнa кoja je изврщилa дoстaвљaоe дужнa je дa oд другe 
стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaшин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, щтo je другa стрaнa дужнa и дa ушини 
кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je изврщeнo дoстaвљaоe. 

 
5.13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА 

  
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при 

прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша 
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. 

Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд 
знашаја за примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je 
непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп 
другашије не прпизилази из прирпде ппступка јавне набавке. 

Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. 

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 

пдбити кап неприхватљиву. 
 
5.14. ПБАВЕШТЕОЕ П НАКНАДИ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА 
 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 

интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.  
 
5.15. ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaш, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, oднoснo 
зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo oквирнoг спoрaзумa у 
кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи щтeту збoг пoступaоa 
нaрушиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa). 

mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
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 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa пoднoси сe нaрушиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa Рeпублишкoj 
кoмисиjи.  
 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив свaкe 
рaдоe нaрушиoцa, oсим aкo Зaкoнoм п јавним набавкама ниje другaшиje oдрeђeнo.  
 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa пoднoщeоe 
пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je примљeн oд стрaнe 
нaрушиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, a у пoступку jaвнe нaбaвкe 
мaлe врeднoсти и квaлификaциoнoм пoступку aкo je примљeн oд стрaнe нaрушиoцa три дaнa прe 
истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa, бeз oбзирa нa нaшин дoстaвљaоa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa 
у склaду сa шлaнoм 63. стaв 2. Зaкoна п јавним набавкама укaзao нaрушиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe 
и нeпрaвилнoсти, a нaрушилaц истe ниje oтклoниo.  
 Зaхтeв зa зaщтиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдоe кoje нaрушилaц прeдузмe прe истeкa рoкa зa 
пoднoщeоe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из шлaна 63. стaв 3. Зaкoна п јавним набавкама, смaтрaћe сe 
блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoщeоe пoнудa.  
 Пoслe дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa, oдлукe o зaкљушeоу oквирнoг спoрaзумa, oдлукe o 
признaвaоу квaлификaциje и oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa пoднoщeоe зaхтeвa зa зaщтиту прaвa 
je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaоa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки, a пeт дaнa у пoступку jaвнe 
нaбaвкe мaлe врeднoсти и дoнoщeоa oдлукe o дoдeли угoвoрa нa oснoву oквирнoг спoрaзумa у склaду 
сa шлaнoм 40a Зaкoна п јавним набавкама.  
 Зaхтeвoм зa зaщтиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa прeдузeтe у пoступку jaвнe 
нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa оeгoвo пoднoщeоe прe 
истeкa рoкa зa пoднoщeоe зaхтeвa из ст. 3. и 4. шлaнa 149. Зaкoна п јавним набавкама, a пoднoсилaц 
зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.  
 Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaщтиту прaвa oд стрaнe истoг 
пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдоe нaрушиoцa зa кoje je пoднoсилaц 
зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoщeоa прeтхoднoг зaхтeвa.  

Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати 
таксу у изнпсу пд 120.000 динара. 

Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна п јавним набавкама, 
прихватиће се: 

1.) Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. Зaкoна п јавним набавкама кпја садржи 
следеће елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи ппдатак да 
је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум изврщеоа 
налпга. 
(3) изнпс таксе из шлана 156. Зaкoна п јавним набавкама шија се уплата врщи; 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена уплата 
таксе; 
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке. 

2.) Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 
1. 

3.) Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из 
ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају 
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птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за 
трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава); 
 4.) Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) 
кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим прпписпм. 
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6. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДПВА – РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ ЗГРАДЕ 
ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 

 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППЗ 14/17 

 
 
 Упућујемп вам ппнуду за јавну набавку радпва – Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу 
зграде Технплпщкпг факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17, у свему према захтевима 
из кпнкурсне дпкументације и у складу са важећим прпписима и стандардима. 
 
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  *ппдаци из АПР 

Ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правна фпрма:  

Адреса седищта: 

Ппщтина:  
 

Местп: Улица: Брпј: Спрат/стан: 

Адреса за пријем ппщте: 

Ппщтина:  
 

Местп: Улица: Брпј: Спрат/стан: 
 

Адреса за пријем електрпнске ппщте:  

Матишни брпј:  

ПИБ:  

Претежна делатнпст: 

Шифра делатнпсти:  Назив делатнпсти: 

  

Назив банке и  
брпј рашуна: 

 

 

Телефпн:  

Пвлащћенп лице 
за пптписиваое угпвпра: 

 

Пспба/лице за кпнтакт:  

Делпвпдни брпј ппнуде:  
 

Интернет страница на кпјпј су дпкази из 
шл. 75. и 76. ЗЈН јавнп дпступни  
*(укпликп се не дпстављају уз ппнуду) 

  
 

Пснивач (лишни ппдаци псниваша - пппуоава самп предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лишни брпј: 
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ППНУДА СЕ ППДНПСИ: *пзначити са Х једну пд ппнуђених ппција 

 сампсталнп 

 кап заједничка ппнуда групе ппнуђача: 

Скраћенп ппслпвнп име (назив) шлана групе 
ппнуђаша: 

Местп, ппщтина и адреса седищта шлана групе ппнуђаша 

1. 
 

2. 
 

Наппмена: Пптребнп је навести скраћенп ппслпвнп име (назив) и седищте свих ушесника у заједнишкпј ппнуду. 

 кап ппнуда са ппдизвпђачем: 

Скраћенп ппслпвнп име (назив) 
и местп и адреса седищта 

ппдизвпђаша: 

Прпценат укупне 
вреднпсти набавке кпја 

ће се ппверити 
ппдизвпђашу: 

Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

1. 
  

2. 
  

 
2) РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРПЈУ ДАНА ПД ДАНА ПТВАРАОА ППНУДА (минимум 60 дана) 

___________ дана пд дана птвараоа ппнуда 

 
3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ПСТАЛИ ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 

Предмет: 

НАБАВКA РАДПВА 
РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ ЗГРАДЕ 

ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 

Укупна цена без ПДВ-а: 
 

___________________________ динара 

Укупна цена са ПДВ-пм: 
 

___________________________ динара 

Нашин и услпви плаћаоа: 
Плаћаое ће се изврщити у рпку пд 45 дана пд дана службенпг пријема исправне 
фактуре (пд стране нарушипца). Записник п примппредаји ће уз фактуру бити предуслпв 
за плаћаое. 

Рпк за извпђеое радпва: 

Рoк зa пoшeтaк извoђeоa радпва је ____ шаспва oд приjeмa пoзивa Нaрушиoцa.  
(нe мoжe бити дужи oд 48 чaсoвa)  
Рoк зa извoђeоe рaдoвa oдрeђуje Нaрушилaц у зaвиснoсти oд oбимa и слoжeнoсти 
рaдoвa (пo прaвилу измeђу 5 и 20 дaнa oд пoшeткa извoђeоa рaдoвa). 

Гарантни рпк за изведене 
радпве:  

Гарантни рпк за изведене радпве је _____ месеца/и пд датума пптписиваоа записника 
п примппредаји радпва. (минимално 24 месеца) 

Гарантни рпк за кприщћени 
материјал: 

У складу са гарантним рпкпм прпизвпђаша, рашунајући пд дана примппредаје радпва 
Нарушипцу. 

НАППМЕНА: Укпликп се ппднпси заједничка ппнуда кап пбавезан прилпг кпји је саставни деп Пбрасца ппнуде пбавезнп се дпставља 
пппуоен, пптписан и печатпм пверен Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача. Укпликп се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђачем кап пбавезан прилпг кпји је саставни деп Пбрасца ппнуде пбавезнп се дпставља пппуоен, пптписан и печатпм пверен 
Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачима. У цену су урачунати сви припадајући трпшкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј 
набавци. Пбразац кппирати у дпвпљнпм брпју примерака. 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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ПБРАЗАЦ - ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ  
ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку радпва – Радпви на текућим ппправкама и 
пдржаваоу зграде Технплпщкпг факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17, пбјављеним 
на Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са 
ппдизвпђашем/има. 
 

ППШТИ ППДАЦИ П СВАКПМ ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 
 

1. НПСИЛАЦ ППСЛА 

Пунп ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:    

ПИБ:    

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Имена и пдгпварајуће прпфесипналне 
квалификације лица кпја ће бити 
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра: 

 

Телефпн:    

Е – mail адреса:    
 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пунп ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:  

ПИБ:  

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Имена и пдгпварајуће прпфесипналне 
квалификације лица кпја ће бити 
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра: 

 

Телефпн:   

Е – mail адреса:   
 

 
НАППМЕНА: Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача пппуоавају и уз ппнуду ппднпсе самп пни ппнуђачи кпји 
ппднпсе заједничку ппнуду. Акп ппнуђач не наступа у заједничкпј ппнуди, Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача 
се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду. Пбразац ппшти ппдаци п свакпм ппнуђачу из групе ппнуђача пппуоава и пптписује ппнуђач–
нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. Укпликп има више ппнуђача у групи ппнуђача Пбразац ппшти ппдаци п свакпм 
ппнуђачу из групе ппнуђача се мпже умнпжити. 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ НПСИЛАЦ ППСЛА 
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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ПБРАЗАЦ - ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА 

 

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку радпва - Радпви на текућим ппправкама и 
пдржаваоу зграде Технплпщкпг факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17, пбјављеним 
на Ппрталу јавних набавки и интернет страници нарушипца изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са 
ппдизвпђашем/има. 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА 
ППДИЗВПЂАЧ бр.1 

Пунп ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:    

ПИБ:    

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се 
ппверити ппдизвпђашу: 

 

Деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 
ппдизвпђаша: 

 

Телефпн:    

Е – mail адреса:    
 

ППДИЗВПЂАЧ бр.2 

Пунп ппслпвнп име:  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:   

ПИБ:    

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се 
ппверити ппдизвпђашу: 

 

Деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 
ппдизвпђаша: 

 

Телефпн:    

Е – mail адреса:    
 

НАППМЕНА: 
Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачима пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсе са ппдизвпђачем. Акп ппнуђач наступа 
без ппдизвпђача Пбразац ппшти ппдаци п ппдизвпђачу се не пппуоава и не дпставља уз ппнуду. Пбразац ппшти ппдаци п 
ппдизвпђачима пппуоава и пптписује ппнуђач, пднпснп оегпвп пвлашћенп лице. Укпликп има више ппдизвпђача Пбразац ппшти 
ппдаци п ппдизвпђачу се мпже умнпжити. 

 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ 
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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7. МПДЕЛ УГПВПРА  

 

П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ РАДПВА – РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ ЗГРАДЕ 
ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППЗ 14/17 
 
 

закљушен дана *____________ 2017. гпдине (*пппуоава Нарушилац приликпм закљушеоа угпвпра), у 
Нпвпм Саду, између: 
 
1. УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ, ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД, са седищтем у Нпвпм Саду, 
Булевар цара Лазара брпј 1, ПИБ: 100721916, матишни брпј: 08055203, кпји заступа декан, прпф. др 
Радпмир Малбаща (у даљем тексту: Нарушилац), и 
 
2. _____________________________________________________________________________________  

                                                                               (ппнуђаш уписује пунп или скраћенп ппслпвнп име из АПР) 

са седищтем у ________________________________, ул.  _____________________________ бр. ____, 
ПИБ: ____________________, матишни брпј: _____________________, текући рашун брпј: 
___________________________ кпд ппслпвне банке ________________________, кпга заступа 
_________________________________________ (у даљем тексту: Дпбављаш). 
                        (навести функцију, име и презиме) 
 

АКП ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА/ППНУДА ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 
 2. Групе ппнуђаша кпју шине:     
2.1_____________________________________________________ из _____________, 
                            (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          
2.2_____________________________________________________ из _____________, 
                            (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.3_____________________________________________________ из _____________, 
                           (навести ппслпвнп име из извпда АПР) 
 ул. ____________________________________________________ бр____, 
 
(у даљем тексту: Дпбављаш), а кпју заступа______________________________________. 
                                                                                                            (навести име и презиме) 
 
 На пснпву Сппразума п изврщеоу јавне набавке брпј:__________________ пд 
_________________. гпдине кпји је саставни деп пвпг угпвпра сппразумне стране су се сагласиле да 
заједнишки пунпмпћник групе ппнуђаша  буде _________________________________ директпр 
__________________________________                                 (навести име и презиме)                                  
 (навести скраћенп ппслпвнп име из АПР)    
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ кпји је пвлащћен да предузима 
све пптребне правне радое у ппступку предметне јавне набавке. 
 Чланпви кпнзпрцијума (групе ппнуђаша) пдгпварају непгранишенп сплидарнп Нарушипцу за 
изврщеое преузетих пбавеза. 

 

АКП ЈЕ ППНУДА ДАТА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ/ППДИЗВПЂАЧИМА: 
 

Члан ____. 
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Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                        (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 
ппверип ппдизвпђашу  ________________________________________________________  
                                                           (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 

Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                        (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 
ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                           (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 

Дпбављаш је деп набавке кпја је предмет пвпг угпвпра и тп 
___________________________________________________________________________ 
                        (навести деп предмета кпји ће изврщити ппдизвпђаш) 
ппверип ппдизвпђашу _________________________________________________________  
                                                           (навести ппслпвнп име ппдизвпђаша) 
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а щтп шини 
_______% пд укупнп угпвпрене вреднпсти. 

 
За уреднп изврщеое угпвпрних пбавеза пд стране ппдизвпђаша пдгпвара Дпбављаш, кап да је сам 
изврщип делпве набавке ппверене ппдизвпђашу/има из става 1. / и 2 / пвпг шлана. 
 
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 
 
- да је Нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12, 14/15 и 
68/15), и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавних набавки, спрпвеп птвпрени ппступак 
јавне набавке, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17, шији је предмет набавка радпва – Радпви на текућим 
ппправкама и пдржаваоу зграде Технплпщкпг факултета Нпви Сад; 
- да је Дпбављаш дпставип ппнуду дел. брпј: _________ пд _________________2017. гпдине кпја у 
пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације. 
 

Члан 1. 
Предмет Угпвпра је набавка радпва – Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде 

Технплпщкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: Радпви), за пптребе Технплпщкпг факултета Нпви 
Сад, у свему у складу са ппнудпм и пбрасцем структуре цене са упутствпм какп да се пппуни кпји се 
налази у прилпгу пвпг угпвпра и саставни је деп угпвпра. 

 
Члан 2. 

Угпвпрена вреднпст радпва из шлана 1. Угпвпра са свим пратећим трпщкпвима изнпси укупнп 
2.915.000,00 динара без ПДВ-а, пднпснп 3.498.000,00 са ПДВ-пм.  

Нарушилац задржава правп да не реализује угпвпрену вреднпст из става 1. пвпг шлана, 
укпликп за тп не буде ппстпјала пптреба кпд Нарушипца. 

Угпвпрена цена је фиксна и не мпже се меоати, услед ппвећаоа цене елемената на пснпву 
кпјих је пдређена.  

У цену су урашунати сви припадајући трпщкпви неппхпдни за реализпваое угпвпра п јавнпј 
набавци, кап щтп су радпви, материјал, алат и ппрема, радна снага, трпщкпви прганизације лпкације 
изврщеоа ппсла кпји је предмет Угпвпра, псигураоа, кап и сви зависни трпщкпви Дпбављаша и сви 
пстали трпщкпви неппхпдни за пптпунп изврщеое Угпвпра. 
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Члан 3. 

Плаћаое ће се врщити у рпку пд 45 дана пд дана службенпг пријема исправне фактуре (пд 
стране нарушипца). Записник п примппредаји пптписан пд стране пвлащћених лица Нарушипца и 
Дпбављаша ће уз фактуру бити предуслпв за плаћаое. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. 
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. 
 Фактура из става 1. пвпг шлана треба да гласи на: 
  Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад,  
  Булевар цара Лазара 1,  
  ПИБ 100721916,  
  са наппменпм: у складу са угпвпрпм брпј *___________ (*пппуоава Нарушилац  

  приликпм закљушеоа угпвпра).  
Плаћаое ће се врщити дп нивпа средстава пбезбеђених финансијским планпм Нарушипца за 

2017. гпдину за пве намене.  
Пбавезе плаћаоа кпје дпспевају пп пвпм угпвпру у 2018. гпдини, Нарушилац ће реализпвати 

пп пбезбеђиваоу финансијских средстава усвајаоем финансијскпг плана за 2018. гпдину и тп највище 
дп изнпса средстава кпја ће за ту намену бити пдпбрена у тпј бучетскпј гпдини. 
 

Члан 4. 
Дпбављаш је дужан да радпве врщи сукцесивнп, свакпдневнп у складу са пптребама 

Нарушипца у ппгледу врсте, кплишине и динамике кпју пдреди Нарушилац. 
Рoк зa пoшeтaк извoђeоa рaдoвa је ______ шaсoвa oд приjeмa пoзивa Нaрушиoцa, a рoк зa 

извoђeоe рaдoвa oдрeђуje Нaрушилaц у зaвиснoсти oд oбимa и слoжeнoсти рaдoвa (пo прaвилу 
измeђу 5 и 20 дaнa oд пoшeткa извoђeоa рaдoвa). 

Дпбављаш се пбавезује да у слушају да наступе пкплнпсти кпјима су угрпжени живпт и 
здравље људи или импвине већег пбима птппшне са врщеоем радпва пдмах пп ппзиву нарушипца. 

Ппзив из претхпднпг става пвпг шлана Нарушилац дпставља путем електрпнске ппщте на 
адресу Дпбављаша. Дпбављаш је у пбавези да пптврди пријем ппзива.  

Укпликп Дпбављаш не пптврди пријем ппзива у рпку пд 24 шаса пд слаоа истпг, на исти нашин 
какп је ппзив и примип, сматраће се да избегава свпје пбавезе те Нарушилац има правп да 
једнпстранп раскине пвај угпвпр и наплати средствп финансијскпг пбезбеђеоа.  

Местп извпђеоа радпва је седищте нарушипца – Технплпщки факултет Нпви Сад, Булевар 
цара Лазара брпј 1, Нпви Сад.  

 
Члан 5.  

Приликпм сваке ппјединашне примппредаје радпва квалитативну и квантитативну кпнтрплу 
врщиће пвлащћенп лице Нарушипца уз присуствп представника Дпбављаша п шему ће се сашинити 
записник п примппредаји. 

Пптписан Записник п примппредаји пд стране представника Нарушипца пптврђује да је 
квалитет изврщених радпва пдгпварајући. 

Укпликп пвлащћенп лице Нарушипца приликпм квалитативне и квантитативне кпнтрпле и 
пријема пцени да радпви нису прпписанпг пднпснп угпвпренпг квалитета, пвлащћен је да пдбије 
пријем истих уз пбавезу да писменим путем пдмах пбавести Дпбављаша и захтева извпђеое радпва 
прпписанпг, пднпснп угпвпренпг квалитета у рпку кпји Нарушилац пдреди. 

 
Члан 6. 

Гарантни рпк за изведене радпве је ________ месеца/и пд датума пптписиваоа записника п 
примппредаји радпва. 

Гарантни рпк за кприщћени материјал је у складу са гарантним рпкпм прпизвпђаша, 
рашунајући пд дана примппредаје радпва Нарушипцу. 

Дпбављаш је дужан да у тпку гарантнпг рпка, на први писани ппзив Нарушипца, птклпни п 
свпм трпщку све недпстатке кпји се пднпсе на угпвпрени квалитет изведених радпва и уграђених 
материјала, кап и сва пщтећеоа прпузрпкпвана пвим недпстацима. 
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Акп Дпбављаш не приступи изврщеоу свпје пбавезе из претхпднпг става у рпку пд пет дана пп 
пријему писанпг ппзива пд стране Нарушипца, Нарушилац је пвлащћен да за птклаоаое недпстатака 
ангажује другп правнп или физишкп лице, на терет Дпбављаша. 

 
Члан 7. 

Дпбављаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у складу са важећим 
прпписима, технишким прпписима, стандардима, технишкпм спецификацијпм и пвим угпвпрпм, и да 
пп заврщетку радпва изведене радпве преда Нарушипцу. 

Дпбављаш се пбавезује да: 
- испуни све угпвпрене пбавезе струшнп, квалитетнп и у угпвпренпм рпку;  
- пбезбеди дпвпљну радну снагу на градилищту и благпвремену исппруку угпвпренпг 

материјала пптребних за извпђеое угпвпрпм преузетих радпва; 
- писаним путем уппзпри Нарушипца п примени пдредаба Закпна, п наступаоу 

непредвиђених пкплнпсти, кпје су пд утицаја на извпђеое радпва; 
- пбезбеди прганизацију места извпђеоа радпва на нашин кпјим ће се пбезбедити извпђеое 

радпва кпје неће пметати нпрмалнп функципнисаое пкплних прпстпра/улица сапбраћаја, 
безбеднпст свих лица на градилищту, кап и пдгпварајуће пбезбеђеое складищта свпјих материјала и 
слишнп, такп да се Нарушилац пслпбађа свих пдгпвпрнпсти према државним прганима, щтп се тише 
безбеднпсти, прпписа п защтити живптне средине и раднп-правних прпписа за време укупнпг 
трајаоа извпђеоа радпва дп предаје радпва Нарушипцу; 

- се стрпгп придржава мера защтите на раду и безбеднпсти; 
- пмпгући врщеое надзпра на пбјекту; 
- уреднп впди сву дпкументацију предвиђену закпнпм и другим прпписима Републике Србије, 

кпји регулищу пву пбласт; 
- ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима датим на пснпву изврщенпг надзпра и 

да у тпм циљу, у зависнпсти пд кпнкретне ситуације, п свпм трпщку, изврщи ппправку или рущеое 
или ппнпвнп извпђеое радпва, замену набављенпг или уграђенпг материјала, ппреме, уређаја и 
ппстрпјеоа или убрзаоа извпђеоа радпва када је запап у дпцоу у ппгледу угпвпрених рпкпва 
извпђеоа радпва; 

- радпве извпди пп пптреби и ван раднпг времена, субптпм, недељпм, празнишним данпм, 
нпћу, у свим временским услпвима, впдећи рашуна п несметанпм функципнисаоу прпцеса наставе; 

- заппшете радпве пп пптреби прекине са настављаоем касније збпг активнпсти на Факултету; 
- пп заврщеним радпвима, у писанпј фпрми, пдмах пбавести Нарушипца да је заврщип радпве. 

 
Члан 8. 

Дпбављаш се пбавезује да накпн изведених радпва птклпни сва евентуална пщтећеоа настала 
у тпку извпђеоа радпва и са места рада ппвуше све раднике, уклпни препстали неупптребљени 
материјал, ппрему и средства за рад кпја је кпристип у тпку рада, пшисти градилищте и пкплину пд 
птпадака кпје је направип и уреди прпстпр на кпјем је извпдип радпве, прпстприје кпје је евентуалнп 
кпристип у тпку извпђеоа радпва и земљищте пкп градилищта. 

 
Члан 9. 

Дпбављаш се пбавезује да у свакпм тренутку защтити Нарушипца пд свих пдгпвпрнпсти према 
другим лицима, укљушујући и раднике и представнике Нарушипца, пд ппследица смрти, телесних 
ппвреда, пщтећеоа импвине или других щтета и губитака дп кпјих мпже дпћи у тпку извпђеоа 
радпва или у гарантнпм рпку и да надпкнади Нарушипцу све щтете или губитке кпје мпже да претрпи 
крпз пдщтетне захтеве тужилаца, псим укпликп су щтета или губитак настали искљушивп кривицпм 
Нарушипца. 

 
Члан 10. 

Дпбављаш је, приликпм закљушеоа угпвпра, Нарушипцу дпставип средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у виду бланкп, сплп менице серијскпг брпја _______________ 
са менишним писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг лица 
ппнуђаша, кппијпм захтева за регистрацију менице и ПП пбрасца. 
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Меница је регистрпвана у Регистру меница Нарпдне банке Србије. 
Нарушилац ће унпвшити средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп дпбављаш-нпсилац ппсла у 

тпку изврщеоа угпвпра не ппщтује пбавезе у рпкпвима и на нашин кпје је прихватип пптписиваоем 
истпг. 

Члан 11. 
Угпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп реализације угпвпрене вреднпсти 

из шлана 2. пвпг Угпвпра, у зависнпсти щта пре наступи. 
 

Члан 12. 
Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са 

птказним рпкпм пд 30 дана пд дана дпстављаоа изјаве. 
 

Члан 13. 
За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п 

пблигаципним пднпсима. 
 

Члан 14. 
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.  
Укпликп дп сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст стварнп надлежнпг суда у Нпвпм Саду. 

 
Члан 15. 

Пвај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) једнаких примерака пд кпјих 4 (шетири) примерка задржава 
Нарушилац, а 2 (два) примерка Дпбављаш. 

 
 

 ЗА НАРУЧИПЦА    ЗА ДПБАВЉАЧА  

   

прпф. др Радпмир Малбаша, декан   

 
*Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пптпище пдгпвпрнп лице ппнуђаша и да пвери пешатпм. 
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8. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДПВА  
РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ ЗГРАДЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 
 

 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППЗ 14/17 

 
 

 
 

 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
 

У складу са шл. 26. и 61. став 4. ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 
124/12, 14/15 и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да ппнуду 
у ппступку јавне набавке радпва – Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде Технплпщкпг 
факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17 ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са другим 
ппнуђашима или заинтереспваним лицима.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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9. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДПВА 

РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ ЗГРАДЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 
 

 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППЗ 14/17 

 
 
 
 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 
 
 

У складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12, 14/15 
и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, изјављујемп да смп при састављаоу 
ппнуде у ппступку јавне набавке радпва – Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде 
Технплпщкпг факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17 ппщтпвали пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа 
ппнуде. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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10. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДПВА 
РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ ЗГРАДЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППЗ 14/17 
 

 
 
Ппнуђаш: _____________________________________  

 
 

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12, 14/15 
и 68/15), прилажемп структуру трпщкпва насталих приликпм припреме ппнуде у ппступку јавне 
набавке радпва – Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде Технплпщкпг факултета Нпви 
Сад, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17. 
 

РЕДНИ 
БРПЈ 

ВРСТА ТРПШКПВА ИЗНПС (У ДИНАРИМА) 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

5. 
 
 

 

6. 
 
 

 

7. 
 
 

 

8. 
 
 

 

9. 
 
 

 

10. 
 
 

 

 
УКУПНП: 

 
 

 

 
 
Наппмена: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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11. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДПВА – РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ 
ЗГРАДЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 

РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППЗ 14/17 
Ппнуђаш: _____________________________________  
 

У складу са шланпм 61. став 4. ташка 7. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемп пбразац структуре 
цене у птвпренпм ппступку јавне набавке радпва – Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде Технплпщкпг факултета Нпви Сад, ПППЗ 14/17. 
 

Br. 
pпz. 

Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

Proizvođač 
materijala 

Jed. cena bez 
PDV-a 

Jed. cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 

RАDПVI NА KRПVU 

1 
Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinkovanog lima. Obračun po 
m. 

m 1 
   

2 
Nabavka materijala, radionička izrada i montaža horizontalnih oluka od 
pocinkovanog lima (r.š. do 60cm) deblјine 0,60mm sa svim potrebnim 
predradnjama i radnim operacijama (u svemu kao postojedi). Obračun po m. 

m 1 
   

3 
Nabavka materijala, radionička izrada i montaža vertikalnih oluka od 
pocinkovanog lima deblјine 0,60mm RŠ 600mm sa svim potrebnim 
predradnjama i radnim operacijama ( u svemu kao postojedi). Obračun po m. 

m 1 
   

4 Demontaža postojedeg krovnog pokrivača od TR Al lima.Obračun po m2. m2 1    

5 
Montaža novog krova od TR 40/200 čeličnog pocinkovanog bojenog lima 
d=0,6mm. Obračun po m2 kompletno urađenog krova sa svim potrebnim 
materijalom i opšavima. 

m2 1 
   

6 

Sanacija postojede hidroizolacije ravnog krova. Pozicija obuhvata mestimično 
isecanje podklobučene hidroizolacije, čišdenje i nakon sušenja, nanošenje sloja 
bitulita četkom ili prskanjem na temperaturi višoj od 10 stepeni, varenje 
bitumenskih traka sa preklopom 15 cm zagrevanjem trake plamenikom sa 
otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi 
i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Trake se lepe celom površinom, 
sa preklopima 10-15 cm. Obračun po m2. 

m2 1 
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Br. 
pпz. 

Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

Proizvođač 
materijala 

Jed. cena bez 
PDV-a 

Jed. cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Završno premazivanje krova preko postojede ili novoformirane hidroizolacije od 
bitumenskih traka visokoelastični dvokomponentni cement-polimerni premaz 
"Izolit POLYCOAT ELASTIC" ili odgovarajude sa prethodnim premazivanjem. 
Obračun po m2. 

m2 1 

   

RАDПVI NА CЕNТRАLNПМ GRЕЈАNЈU 

8 
Demontaža livenih radijatora sa odlaganjem na mesto koje odredi investitor. 
Obračun po komadu. 

kпm 1 
   

9 Demontaža livenih radijatora sa ponovnom montažom. Obračun po komadu. kпm 1    

10 

Demontaža postojede dotrajale grejne cevne mreže. Obračun po m.      

3/8" m 1    

1/2" m 1    

3/4" m 1    

1" m 1    

11 

Nabavka i ugradnja šavnih cevi za centralno grejanje. Obračun po m.      

3/8" m 1    

1/2" m 1    

3/4" m 1    

1" m 1    

12 
Nabavka i ugradnja livenih radijatora 680/3. Obračun po komadu-rebru, sve 
spojeno. 

kпm 1 
   

13 
Nabavka i ugradnja aluminiumskih radijatora h=600mm. Obračun po komadu-
rebru, sve spojeno. Global Vox ili odgovarajudе. 

kпm 1 
   

14 
Nabavka i ugradnja aluminiumskih radijatora h=700mm. Obračun po komadu-
rebru, sve spojeno. Global Vox ili odgovarajudе. 

kпm 1 
   

15 
Nabavka i ugradnja aluminiumskih radijatora h=800mm. Obračun po komadu-
rebru, sve spojeno.Global Vox ili odgovarajudе. 

kпm 1 
   

16 
Nabavka i ugradnja ventila 3/8" sa termo glavom. Obračun po komadu. Caleffi 
ili odgovarajudе. 
 

kпm 1 
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Br. 
pпz. 

Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

Proizvođač 
materijala 

Jed. cena bez 
PDV-a 

Jed. cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 

17 
Nabavka i ugradnja aluminiumskog radijatora-sušača h=1500mm. 
Obračun po komadu, sve spojeno.Global Vox ili odgovarajude.  

kom 1 
   

18 
Nabavka i ugradnja aluminiumskog radijatora h=2000mm. 
Obračun po komadu-rebru, sve spojeno. Global Oskar  ili odgovarajude. 

kom 1 
   

19 Nabavka i ugradnja navilјak 3/8". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1    

20 
Nabavka i ugradnja ventila 1/2" sa termo glavom. Obračun po komadu. Caleffi 
ili odgovarajudе. 

kпm 1 
   

21 Nabavka i ugradnja ventila 1/2". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1    

22 Nabavka i ugradnja navilјak 1/2". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1    

23 
Nabavka i ugradnja ventila 3/4" sa termo glavom. Obračun po komadu. Caleffi 
ili odgovarajudе. 

kпm 1 
   

24 Nabavka i ugradnja navilјak 3/4". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1    

25 Nabavka i ugradnja ventila 1". Obračun po komadu. Caleffi ili odgovarajudе. kпm 1    

26 Nabavka i ugradnja ozračne slavine 3/8". Obračun po komadu. kпm 1    

27 Nabavka i ugradnja ozračne slavine 1/2". Obračun po komadu. kпm 1    

28 Nabavka i ugradnja pip slavine 1/2". Obračun po komadu. kпm 1    

29 Nabavka i ugradnja redukcije i čepova 1". Obračun po komadu. kпm 1    

30 Nabavka i ugradnja nosača i žabica. Obračun po komadu. kпm 1    

31 
Demontaža i ponovna montaža grejnih tela radi krečenja zidova. Obračun po 
komadu. 

kпm 1 
   

32 Hladna proba. Obračun po komadu. kпm 1    

33 Topla proba sa regulaciom. Obračun po komadu. kпm 1    

34 Nabavka i ugradnja radijator veze 1/2". Obračun po paru. kпm 1    

SТПLАRSKI RАDПVI 

35 

Nabavka materijala i zamena dotrajalih i pokvarenih mehanizama vertikalnih 
prozora od eloksiranog aluminijuma,sa ugradnjom novih u svemu istih ili sličnih 
sa postojedima.Obračun po komadu. 
 

kпm 1 
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Br. 
pпz. 

Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

Proizvođač 
materijala 

Jed. cena bez 
PDV-a 

Jed. cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 

36 
Nabavka materijala i zamena dotrajalih i pokvarenih brava i kvaka vertikalnih 
prozora od eloksiranog aluminijuma,sa ugradnjom novih u svemu istih ili sličnih 
sa postojedima.Obračun po komadu. 

kпm 1 
   

37 
Tapaciranje vrata jednostrano, debljina tapaciranja 5cm.U cenu tapaciciranja 
uračunat kompletan materijal (sundjer, stiropor, eko koža). Obračun po m2. 

m2 1 
   

38 
Zamena drvenih pragova na vratima dimenzija 80x20x3cm sa aluminiumskim 
ugaonim lajsnama na krajevima pragova. Obračun po komadu. 

kпm 1 
   

39 Demontaža polomljenog stakla. Obračun po m2. m2 1    

40 Nabavka i ugradnja jednostrukog stakla d=4mm. Obračun po m2. m2 1    

41 Nabavka i ugradnja jednostrukog stakla d=6mm. Obračun po m2. m2 1    

42 Nabavka i ugradnja IZOPAN stakla d=4+12+4mm. Obračun po m2. m2 1    

43 Nabavka i ugradnja STOPSOL stakla d=4+12+4mm. Obračun po m2. m2 1    

44 Nabavka i ugradnja armiranog stakla stakla d=6/7mm. Obračun po m2. m2 1    

45 
Demontaža postojedeg STOPSOL stakla, skidanje postojedeg silikona, vradanje 
postojedeg stakla I ponovno silikonisanje.U cenu uračunata i montaža skele. 
Obračun po m2. 

m2 1 
   

46 
Nabavka i postavlјanje podne obloge od laminata, klik sistem, deblјine 8mm, 
opteredenja 32, po izboru investitora. Preko postojede podloge postaviti filc i 
foliju. Obračun po m2 poda zajedno sa lajsnama. 

m2 1 
   

47 
Nabavka materijala i poslavljanje hrastovog parketa S klase dimenzija 
50x350x20mm sa hoblovanjem i lakiranjem tri puta dvokomponentnim 
poliuretanskim lakom. Obračun po m2. 

m2 1 
   

48 
Nabavka materijala i poslavljanje hrastovog parketa R klase dimenzija 
50x350x20mm sa hoblovanjem i lakiranjem tri puta dvokomponentnim 
poliuretanskim lakom. Obračun po m2. 

m2 1 
   

49 Nabavka i postaljanje ugaone drvene parket lajsne h=3cm.Obračun po m. m 1    

50 
Hoblovanje i lakiranje (tri puta) parketa dvokomponentnim poliuretanskim 
lakom. Obračun po m2. 
 

m2 1 
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Br. 
pпz. 

Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

Proizvođač 
materijala 

Jed. cena bez 
PDV-a 

Jed. cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 

МПLЕRSKI RАDПVI 

51 

Gletovanje starih ostruganih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine 
obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštedenja i 
pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino 
prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m2 
sve komplet urađeno. 

m2 1 

   

52 

Izrada lakih montažnih pregrada d=12.5mm od gips kartonskih ploča 
2h12.5mm postavlјenih obostrano na tipsku metalnu konstrukciju 75mm. 
Između ploča postaviti izolaciju meka mineralna vuna d=5cm (izolacija zvuka). 
Obračun po m2 komplet izvedeno. 

m2 1 

   

53 

Ugradnja spuštenog kasetnog plafona od dekorativnih ploče od prirodnog 
gipsa, dimenzija 60x60 cm, deblјine 8mm i metalne potkonstrukcije. 
Potkonstrukciju sačinjavaju T profili (glavni T profil 370 cm, poprečni T profil 
120 cm, poprečni T profil od 60 cm), L obodni profili, kao i vešalјke sa federom 
za kačenje na plafonsku konstrukciju. Ugradnja se vrši umetanjem ploča u 
roštilј potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidni A24 mm. U cenu 
uračunat sav potreban material, prevoz i montaža.  Obračun po m2. 

m2 1 

   

54 

Izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje gips 
kartonskim pločama 12,5 mm. Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i 
montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm pričvršdenih visilicama za nosivi 
plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. 
Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu 
ulazi i radna skela. Obračun po m2. 

m2 1 

   

55 

Izrada pregradnog zida CW 75+75/min. 205 mm koji se sastoji od dvostruke 
metalne potkonstrukcije širine 50 mm i obostrane, dvoslojne obloge od 
gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm. Na horizontalne zidne profile lepi se 
traka za zvučnu izolaciju, a oni se pričvršduju za pod i plafon vijcima sa 
plastičnom tiplom. vertikalni zidni profili se umedu u horizontalne profile na 
međusobnom rastojanju od 60 cm. za zaštitu od požara i zvučnu izolaciju 
postaviti tvrdo presovanu mineralnu vunu u dva sloja po 5 cm. Prazan prostor 

m2 1 
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Br. 
pпz. 

Пpis rаdпvа 
Јеd. 

mеrе 
Kпl. 

Proizvođač 
materijala 

Jed. cena bez 
PDV-a 

Jed. cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 

između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se mineralnom vunom. 
Spolјni uglovi se oblažu Al ugaonom lajsnom, ispunjavaju i bandažiraju trakom. 
obračun po m2. 

56 
Nabavka materijala i oblaganje kanalizacione. Cevi Ø 110mm sa vodootpornim 
gipskartonskim. Pločama d = 12,50 mm na odgovarajudoj podkonstrukciji od 
pocinkovanih profila. Obračun po m. 

m 1 
   

57. 
Bojenje postojedih unutrašnjih zidova poludisperzivnom bojom u tonu po 
izboru insvestitora. Obračun po m2. m2 1 

   

58. 
Izrada demit fasade stiroporom d=5cm. U cenu uračunati stiropor, lepak, 
mrežicu, tiple, lajsne i završni sloj fasade. Obračun po m2. m2 1 

   

VПDПINSТАLАТЕRSKI RАDПVI 

59. 

Demontaža vodovodnih cevi (svih prečnika) za horizontalni i vertikalni razvod 
sa svim odgovarajudim fitinzima i ventilima. U cenu uračunati sva potrebna 
obijanja i štemovanja zbog oslobađanja cevi sa utovarom i odvoženjem na 
deponiju izvođača. 

m 1 

   

60. Nabavka i montaža vodovodnih PPR cevi za horizontalni i vertikalni razvod:      

 Ø20 kom 1    

 Ø25 kom 1    

 Ø32 kom 1    

 Ø40 kom 1    

 Ø50 kom 1    

 Ø63 kom 1    

61. Nabavka i ugradnja PPR kuglastih ventila za vodu:      

 Ø20 kom 1    

 Ø25 kom 1    

 Ø32 kom 1    
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 Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa polugom:      

 5/4″ kom 1    

 6/4″ kom 1    

 2″ kom 1    

62. Mašinsko odgušenje mokrih čvorova. Obračun po komadu. kom 1    

63. 
Demontaža  postojedih sanitarnih uređaja sa iznošenjem iz objekta i 
odlaganjem na mesto koje odredi Investitor: 

  
   

 wc šolja kom 1    

 umivaonik kom 1    

 pisoar kom 1    

64 Nabavka i montaža WC šolje sa pvc daskom. Fajans ili odgovarajude. kom 1    

65 Nabavka i montaža niskomontažnog vodokotlida. Geberit ili odgovarajude. kom 1    

66 Nabavka i montaža  umivaonika 50x60 cm. Diplon ili odgovarajude. kom 1    

67 
Nabavka i montaža keramičkog pisoara 40cm x 30cm x 50cm. Diplon ili 
odgovarajude. 

kom 1 
   

68 
Nabavka i montaža jednoručne stojede slavine za toplu i hladnu vodu, Rosan ili 
odgovarajude. 

kom 1 
   

69 Nabavka i motaža ek.ventila 1/2" na 3/8" kom 1    

70 Nabavka i montaža propusnih ventila 1/2" kom 1    

71 Nabavka i postavljanje slivnika 15x15; Ø 50 (sa niklovanim rešetkama) kom 1    

72 

Demontaža kanalizacionih cevi (svih prečnika) za horizontalni i vertikalni razvod 
sa svim odgovarajudim fitinzima i ventilima. U cenu uračunati sva potrebna 
obijanja i štemovanja zbog oslobađanja cevi sa utovarom i odvoženjem na 
deponiju izvođača. 

m 1 

   

73 
Nabavka i montaža kiselootpornih kanalizacionih cevi sa odgovarajudim 
fazonskim komadima (reducir, račva, luk, revizija...), spajanje dihtungom u 
mufu od EPDM ili gume. U cenu uračunati sve potrebne radnje radi 

m  
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priklјučivanja u postojedu instalaciju, obijanja, štemovanja i dostavlјanje šeme 
izvedenog stanja. Celokupna kanalizaciona instalacija mora biti ispitana na 
vodoizdrživost prema važedim propisima , pre postavlјanja keramičkih pločica 
(priložiti potpisan zapisnik). Obračun po m. 

Ø50 m 1    

Ø75 m 1    

Ø100 mm m 1    

Račve RČ 45° 100/100 kпm 1    

Račve RČ 45° 50/100 kпm 1    

Redukcija RD f 50/100 kпm 1    

Revizija RV f 100 kпm 1    

ZIDАRSKI RАDПVI 

74 
Nabavka materijala i izlivanje samo izravnavajudih podnih masa (podolivi) radi 
dobijanja odgovarajude podloge,zajedno sa brušenjem i čišdenjem istih.Pozicija 
obuhvata kompletan rad i materijal. Obračun po m2. 

m2 1 
   

75 

Izrada armirane i perdašene cementne košulјice, deblјine 5 cm. Podlogu pre 
nanošenja košulјice očistiti i oprati. Malter za košulјicu spraviti sa prosejanim 
šlјunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom 0,6 mm, sa okcima 
15/15 cm, postavlјenim u sredini sloja. Gornju površinu košulјice ravno 
isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2. 

m2 1 

   

76 
Štemanje šliceva za demontažu stare instalacije vodovoda i kanalizacije, i za 
postavlјanje nove, zajedno sa prodorima, dim. 10x10 cm u zidu i u podu. 
Obračun po m. 

m 1 
   

77 

Krplјenje šliceva i proboja u podovima, zidovima i plafonima nakon postavlјanja 
novih instalacija. Krplјenje izvesti cementnim malterom. Obračun po m, a 
prema veličini preseka: 

  
   

dim. 10x10 cm u zidu i podu m 1    

dim. 3x5 cm u plafonu i zidu m 1    
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78 
Rušenje zidova od opeke d = 12cm, sa odnošenjem šuta na deponiju. Obračun 
po m2. 

m2 1 
   

79 Zaziđivanje otvora vrata opekom d=12cm. Obračun po m2 komplet izvedeno. m2 1    

80 
Probijanje otvora za vrata u zidu od opeke d=12cm sa obradom špaletni. 
Obračun po m2 komplet izvedeno. 

m2 1 
   

81 
Malterisanje novih i postojedih zidova p.c.m. 1:3:9 u dva sloja sa prethodnim 
prskanjem površina na retkim cem. mlekom. Obračun po m2. 

m2 1 
   

82 
Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda: bitulit + vareni kondor 4 ili 
ekvivalent. Hidroizolaciju saviti uz zid u visini do 30 cm iznad kote gotovog 
poda. Obračun po m2. 

m2 1 
   

83 
Razbijanje zidnih i podnih keramičkih pločica utovar šuta i odvoz na deponiju. 
Pozicija obuhvata kompletan rad i materijal. 

m2 1 
   

KЕRАМIČАRSKI RАDПVI 

84 

Nabavka i postavlјanje podnih keramičkih pločica prve klase domadih 
proizvođača po izboru Investitora: uraditi prvoklasnim lepkom (obavezno 
priložiti atest na uvid pre ugradnje) fugovanjem odgovarajudom fugmasom u 
dezenu po izboru investitora. U cenu uračunati postavlјanje ugaonih 
profilisanih plastičnih lajsni na mestima gde je to potrebno i izradu praga na 
ulazu. Obračun po m2. 

  

   

Podne pločice m2 1    

Zidne pločice m2 1    

Postavlјanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 10 cm m 1    

85 

Nabavka, doprema materijala i postavlјanje podnih i zidnih kiselootpornih 
keramičarskih pločica I klase domadih proizvođača po izboru Investitora. 
Fugovanjem odgovarajudom fugmasom u dezenu po izboru investitora. U cenu 
uračunati postavlјanje ugaonih profilisanih plastičnih lajsni na mestima gde je 
to potrebno i izradu praga na ulazu. Obračun po m2 sve komplet urađeno. 

  

   

Podne pločice m2 1    

Zidne pločice m2 1    
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Postavlјanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 10 cm. m 1    

ELEKTROINSTALATERSKI RАDПVI 

86 
Nabavka, isporuka i ugradanja svetiljki ugradnih sa rasterom i opal staklom, 
prizmati 4x18 W, komplet sa fluo cevima. 

kom 1 
   

87 
Nabavka, isporuka i ugradanja svetiljki nadgradnih sa sjajnim rasterom, 4x36 
W, komplet sa fluo cevima. 

kom 1 
   

88 
Nabavka, isporuka i ugradanja svetiljki ugradnih sa sjajnim rasterom 3x36 W, 
komplet sa fluo cevima. 

kom 1 
   

89 
Nabavka, isporuka i montaža ugradnih svetiljki Ø250mm, 2X20W, komplet sa 
sijalicama. 

kom 1 
   

90 
Nabavka isporuka i ugradnja prekidača serijiskih proizvođača Aling bele ili 
odgovarajudi. 

kom 1 
   

91 
Nabavka isporuka i ugradnja prekidača naizmeničnih proizvođača Aling bele ili 
odgovarajudi. 

kom 1 
   

92 
Isporuka i ugradnja rastavnog osiguračkog postolja 50A. Pozicija obuhvata 
kompletan rad i materijal (nožaste osigurače 50A). 

kom 1 
   

93 
Isporuka i ugradnja rastavnog osiguračkog postolja 100A. Pozicija obuhvata 
kompletan rad i materijal (nožaste osigurače 100A). 

kom 1 
   

94 
Isporuka i ugradnja rastavnog osiguračkog postolja 160A. Pozicija obuhvata 
kompletan rad i materijal (nožaste osigurače 160A). 

kom 1 
   

Ukupno (bez PDV-a)   

Ukupno (sa PDV-om)   

 
Датум: ____________________ 

 ППНУЂАЧ  

Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 
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Наппмена: Табела садржи јединице мере и називе прпизвпђаша те је иста израђена латинишним писмпм. Какп се ради п радпвима шији пбим није мпгуће 
прецизнп утврдити на гпдищоем нивпу, Нарушилац је унапред пдредип вреднпст угпвпра кап и врсте радпва кпји би мпгли бити изведени, а вреднпст из 
ппнуде представља пснпв за примену критеријума „најнижа ппнуђена цена“ и служи за вреднпваое ппнуда пп тпм пснпву. 
 
Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин: На местима на кпјима је нарушилац предвидеп мпгућнпст да ппнуђаш уместп 
захтеваних ппнуди друга пдгпварајућа дпбра у кплпну 5 ппнуђаш уписује назив прпизвпђаша пдгпварајућег дпбра кпје нуди. У кплпну 6 ппнуђаш уписује 
јединишну цену без ПДВ-а, у кплпну 7 ппнуђаш уписује јединишну цену са ПДВ-пм. У ред: Укупна цена без ПДВ-а, ппнуђаш уписује збир кплпне 6. У ред: 
Укупна цена са ПДВ-пм, ппнуђаш уписује збир кплпне 7. 
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12. ПБРАЗАЦ МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА

 На пснпву Закпна п меници („Службени лист ФНРЈ“, брпј 104/46, „Службени лист СФРЈ“, бр. 
16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ“, брпј 46/96 и („Службени лист СЦГ“, брпј 1/03 – Уставна 
ппвеља), Закпна п платнпм прпмету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, 
бр. 43/04, 62/06 и 111/09 – др. закпн, 31/11 и 139/14 –др. закпн), Пдлуке п ппщтим правилима за 
пбављаое директних задужеоа пп пснпву пвлащћеоа („Службени гласник РС“, бр. 6/10 и 12/10) и 
Пдлуке п ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра меница и пвлащћеоа („Службени 
гласник РС“, бр. 56/11 и 80/15) 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНП ЛИЦЕ:  

Седищте и адреса:  

Матишни брпј:  

Ппрески брпј:  

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ – ПИСМП 

 

МЕНИЧНПМ ППВЕРИПЦУ Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад 

Седищте и адреса: Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 1 

Матишни брпј: 08055203 

Ппрески брпј: 100721916 

Текући рашун: 840-1647660-74 

 
 Менишни дужник предаје Менишнпм ппверипцу бланкп, сплп меницу серијскпг брпја: 
__________________ кпја је безуслпвна, платива на први ппзив и без дпдатних услпва за исплату. 
 Меница и менишнп пвлащћеое се издају кап гаранција за дпбрп изврщеое ппсла пп Угпвпру 
брпј _____________ пд ________ 2017. гпдине, пп спрпведенпм ппступку јавне набавке радпва – 
Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде Технплпщкпг факултета Нпви Сад, редни брпј 
набавке: ПППЗ 14/17. 
 Меница и менишнп пвлащћеое се издају са рпкпм важнпсти кпји је најмаое 5 (пет) дана дужи 
пд дана за кпнашнп изврщеое угпвпра. 
 Менишни дужник је сагласан да Менишни ппверилац мпже пппунити меницу на кпју се пднпси 
менишнп пвлащћеое на изнпс пд ____________________________ динара 
(слпвима:__________________________________________________________________ динара) щтп 
представља 10% пд укупне вреднпсти наведене у угпвпру и у динарима без пдв-а.  
 Менишни дужник пвим изришитп пвлащћује банке кпд кпјих има птвпрен рашун да безуслпвнп и 
непппзивп, без трпщкпва и вансудски изврще наплату на терет рашуна Менишнпг дужника кпд тих 
банака, пднпснп пвлащћује пве банке да ппднете налпге за наплату заведу у евиденцију редпследа 
шекаоа збпг евентуалнпг недпстатка средстава на рашуну или збпг пбавеза ппщтпваоа редпследа 
наплате са рашуна утврђенпг Закпнпм п платнпм прпмету и прпписима дпнетим на пснпву пвпг 
Закпна. 
 Меница и менишнп пвлащћеое су важећи и у слушају да у тпку трајаоа важеоа угпвпра дпђе дп 
прпмене лица пвлащћених за заступаое, лица пвлащћених за распплагаое средствима са рашуна 
Менишнпг дужника и других прпмена кпје су пд знашаја за платни прпмет. За све сппрпве кпји 
евентуалнп настану надлежан је суд у Нпвпм Саду. 
 

                                                                                         

Датум: ____________________   
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица менишнпг дужника) 



Конкурсна документација страна 48 од 48 

13. ПБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ППНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВП ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ЗА 
ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА

У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДПВА 
РАДПВИ НА ТЕКУЋИМ ПППРАВКАМА И ПДРЖАВАОУ ЗГРАДЕ ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 

 
РЕДНИ БРПЈ НАБАВКЕ: ПППЗ 14/17 

 
 
Изјављујемп ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да ће ппнуђаш 

________________________________________ приликпм закљушеоа угпвпра пп спрпведенпм 
ппступку јавне набавке радпва Радпви на текућим ппправкама и пдржаваоу зграде Технплпщкпг 
факултета Нпви Сад, редни брпј набавке: ПППЗ 14/17, предати Нарушипцу средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у виду бланкп, сплп менице са менишним 
писмпм/пвлащћеоем, кппијпм картпна са деппнпваним пптписима пвлащћенпг лица ппнуђаша, ПП 
пбразац и кппијпм захтева/пптврде за регистрацију менице. 

Нарушилац је пвлащћен да унпвши средствп пбезбеђеоа датп уз угпвпр акп ппнуђаш-нпсилац 
ппсла у тпку изврщеоа угпвпра не ппщтује пбавезе кпје је прихватип пптписиваоем истпг. 

Ппднетп средствп финансијскпг пбезбеђеоа не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, 
краће рпкпве пд пних кпје пдреди нарушилац, маои изнпс пд пнпг кпји пдреди нарушилац или 
прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. 

Сагласни смп да Нарушилац задржи меницу све дп кпнашнпг испуоеоа свих угпвпрених 
пбавеза. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: ____________________  ППНУЂАЧ  
Местп: ____________________   
 М.П. 

  (пптпис пвлащћенпг лица) 


