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 На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број ЈН 285-1/2020 од 

31.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 285-1/2020 од 

31.03.2020. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку материјала и делова за одржавање стамбених зграда  

ЈН бр. 285-1/2020, у отвореном поступку   
 

  

 

 Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље: 

 

Назив поглавља: 

 

Страна: 

 

I 

 

Општи подаци о јавној набавци 

 

3. 

 

II 

Врсте, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. 

 

 

 

4. 

 

III 

 

Техничка документација и планови 

 

4. 

 

IV 

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

 

 

5. 

 

V 

 

Критеријуми за доделу уговора 

 

8. 

 

VI 

 

Обрасци и прилози који чине саставни део понуде 

 

9. 

 

VII 

 

Модел уговора о јавној набавци добара 

 

38. 

 

VIII 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

41. 

  

Укупан број страна конкурсне документације: 

 

49. 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

  

 

 1. Предмет јавне набавке 
 

 Предмет јавне набавке бр. ЈН 285-1/2020 су добра – материјал и делови за одржавање 

стамбених зграда.  

 Назив и ознаке из општег речника набавки (у даљем тексту: ОРН) су: 44110000, 44160000, 

44140000, 44111000,  42410000 и 44500000. 

 

 2. Партије 

 

      Јавна набавка је обликована у 6 партија, и то:  

1) Партија 1 – грађевински материјал,  

 Назив и ознака из ОРН: грађевински материјали - 44110000 

2) Партија 2 – водоводне и канализационе инсталације,  

 Назив и ознака из ОРН:  цевоводи, цевни систем, цеви, омотачи цеви и сродни 

артикли - 44160000, 

3) Партија 3 – електро материјал,  

 Назив и ознака из ОРН:  производи повезани са грађевинским материјалима - 

44140000, 

4) Партија 4 – материјал за хидроизолацију, 

 Назив и ознака из ОРН: материјал за градњу - 44111000,  

5) Партија 5 – материјал и делови за одржавање лифтова,  

 Назив и ознака из ОРН: опрема за дизање и руковање теретом – 42410000, и 

6) Партија 6 – ситан материјал.  

 Назив и ознака из ОРН: алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и 

опруге – 44500000. 
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II  ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

 1. Врсте, техничке карактеристике, квалитет, количине и опис добара, гаранције  

     квалитета и обезбеђивање гаранције квалитета 
 

 Врсте, ознаке, карактеристике, јединице мере и опис добара – материјала и делова за 

одржавање стамбених зграда дати су у обрасцу “Понуда” за сваку партију посебно.  

  Материјал, односно делови који чине предмет набавке морају бити: неоштећени, 

некоришћени/нови, исправни, без икаквих недостатака, да потпуно одговарају техничким, 

односно функционалним карактеристикама по опису из понуде, да је/су снадбевен/и прописаним 

сертификатима и да нема стварних и правних недостатака.  

Сваку испоруку материјала односно појединих делова и опреме мора да прати гарантни 

лист и упутство произвођача на српском језику, односно сертификати/атести.  

 

 2. Рок испоруке 

 

Услед непредвидивости хитних интервенција, односно радова на одржавању заједничких 

делова, инсталација и опреме стамбених стамбених зграда – испорука материјала који чини 

предмет набавке (свих партија), мора се вршити у различитим периодима током календарске 

године, једном или више пута у току дана, недеље или месеца,  зависно од обима, врсте, времена 

и хитности за извођење радова. Независно од вредности и количине материјала, испорука се мора 

вршити одмах по захтеву наручиоца, према захтеваној спецификацији и количини, у роковима: 

 

 најкасније у року од 12 сати од позива наручиоца - за партије 1, 2, 3, 4 и 6, а 

 најкасније у року од 24 сата од позива наручиоца - за партију 5. 

 

 

 3. Место испоруке 

 Испорука ће се вршити у пословном објекту наручиоца у улици Николе Пашића бр. 30 у 

Ужицу (франко Грађевинско одељење). Понуђене јединичне цене укључују све трошкове 

реализације набавке укључујући и трошкове испоруке, царине и др. трошкове.  

 

 

 

 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

  

 

 Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета јавне набавке 

који су потребни за припремање прихватљиве понуде у складу са стварним потребама наручиоца. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
 1. Обавезни услови 

 
 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

Р.бр. Обавезни услови: Начин доказивања: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан 

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

Изјава (Образац 8. у поглављу 

VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом.  

 

За понуду са подизвођачем – 

Изјава (Образац 9. у поглављу 

VI ове конкурсне 

документације). 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 2. Додатни услови 

 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. Додатни услови: Начин доказивања: 

1. Ако располаже са довољним финансијским капацитетом, 

који услов испуњава ако му текући рачун није био у 

блокади 9 месеци пре објављивања позива за подношење 

понуда на порталу Управе за јавне  набавке (и на сајту 

наручиоца); 

 

Изјава (Образац 8. у поглављу 

VI конкурсне документације), 

којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне 

набавке из члана 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  
 

2. Ако располаже са довољним техничким капацитетом, који 

услов испуњава ако располаже (у својини или закупу): 

 са једним или више продајних објеката (продавница) са 

магацинским или другим простором за складиштење 
робе, независно од начина обављања трговине, и 

 са најмање 2 моторна возила за превоз, односно 

испоруку робе/материјала и делова. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће 

у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 

бројем 1. и 2., у складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 8. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) до 4),  става 2. истог члана и члана 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

  

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

мора да у понуди наведе да и ће за извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, а 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају 

понуђач је дужан да за подизвођача достави Изјаву подизвођача (Образац 9. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН, сваки понуђач из 

групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. У том случају Изјава понуђача (Образац 8. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописани начин. 

 Наручилац, пре доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, затражи да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 

затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, и то: 

Ред.

број 

 

Обавезни и додатни услов: 

 

Доказ: 

 

1. 

 
Да је понуђач регистрован код 
надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар  

а) Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

б) Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

 

 

2. 

 
Да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 
преваре  

а) Правна лица:  

 Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 

суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке 
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и Уверење вишег суда на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, 

којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде и кривично дело примања мита;  

 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
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организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

 

б) Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта). 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

3. Да је понуђач  измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

државе када има седиште на 
њеној територији 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода, или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

 

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

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

група понуђача испуњава заједно.  

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

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.   

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не 

може бити краћи од пет дана, не достави копију и/или на увид тражене доказе, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.  

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води АПР не морају да доставе доказ из 

чл.  75. ст. 1. тач. 1. ЗЈН (Извод из регистра АПР), ако је јавно доступан на интернет страници 

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

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

који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку - јавно доступни. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 
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 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

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

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, или током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

 

 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

 1. Критеријум за доделу уговора 

 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - економски 

најповољнија понуда. Елементи и релативан значај елемената на основу којих ће се 

оцењивати/вредновати понуде, од укупно 100 пондера, односно бодова, су: 

 

 1. Понуђена цена – до 80 бодова, који ће се оцењивати применом формуле: 

 

најповољнија цена x 80: 

понуђена цена (збир јединичних цена по свакој партији). 
 
     2. Рок испоруке – до 15 бодова, са поделементима:    
   а) за партије 1, 2, 3, 4 и 6:  

 до 1 сат  -  15 бодова, 

 преко 1 до 2 сата – 10 бодова, и 

 преко 2 до 3 сата –  5 бодова; 

   

  б) за партију 5:  

 до 5 сати  - 15 бодова, 

 од 6 до 10 сати – 10 бодова, и 

 преко 10 до 12 сати – 5 бодова 
 

 3.  Рок плаћања – до 5 бодова, са поделементима:  

    од 25 до 30 дана – 1 бод 

    од 30 до 35 дана – 2 бода 

    преко 35 до 45 дана – 5 бодова.  
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ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
 

   

1. Елементи критеријума/начин одређивања најповољније понуде 

 

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

понуда по следећим додатним елементима критеријума и приоритету по следећем редоследу:  

 понуда са краћим роком испоруке, затим  

 понуда са нижом ценом, затим  

 понуда са дужим роком плаћања. 

  

 

 

VI ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

  

 

 Понуда мора да садржи (у складу са упутством на обрасцу/прилогу) уредно попуњене, 

потписане од стране овлашћеног лица и оверене печатом понуђача/члана групе понуђача/ 

подизвођача обрасце понуде и прилоге уз понуду из овог поглаваља конкурсне документације, и 

то: 

 Образац понуде за понуђену/е партије са:  

 Обрасацем 1.1. - “Општи подаци о понуђачу”,  

 Обрасацем 1.2. - “Подаци о подизвођачу”, 

 Обрасацем 1.3. - “Подаци о учесницима у заједничкој понуди”,  

 Образац 5 - “Образац структуре цене са упутством како да се попуни”,  

 Образац 6 - “Трошкови припреме понуде”,  

 Образац 7 - “Изјава о независној понуди”,  

 Образац 8 – “Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће 

у поступку јавне набавке”, 

 Образац 9 - “Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке”, и 

 “Модел уговора”.  
 

Уз понуду се обавезно прилажу и: 

 Споразум групе понуђача који подносе заједничку понуду, и  

 Ррегистрована меница, уредно потписана и оверена печатом понуђача, са приложеним:  

 меничним овлашћењем (писмом), и  

 копијом картона депонованих потписа код банке.  

  

 Подаци о начину попуњавања образаца понуде, односно података који морају да буду 

њихов сасавни део, ко попуњава, потписује и оверава те податке и обрасце када понуду подноси 

група понуђача дати су на самим обрасцима овог поглавља и у поглављу VIII ове конкурсне 

документације. 

 

 

 

 

 



ЈП „Стан“Ужице: ЈН 285-1/2020 Конкурсна документација - Материјал и делови за одржавање стамбених зграда     10/51   

 

Образац 1.1. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

 

Број/еви рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

 

_______.2020.г.                                          Потпис и име овлашћеног 

            лица: 

 

       

 

 
Упутство понуђачу: Уписати податке захтеване попуњеним делом табеле 
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Образац 1.2. 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке (позиције) који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

_______.2020.г.       Потпис и име овлашћеног лица: 

 

    

 

 
Упутство понуђачу:  
У образац уписати податке захтеване попуњеним делом обрасца.  
  

Табелу попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број 

подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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Образац 1.3. 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

2) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

3) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  

Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

4) 
Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  

Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

_______.2020.г.       Потпис и име овлашћеног лица: 

    

 

Упутство: Табелу попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број 

учесника у заједничкој понуди од  места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.  

 Споразумом о заједничком подношењу понуде, група понуђача може да се определи да образац понуде 

и остале обрасце понуде - потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. Све 

изјаве у обрасцима - потписују сви чланови групе понуђача. 
 Понуђачи попуњавају обрасце понуде само за партије за коју подносе понуду, и то за сваку партију 

посебно. 
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ПОНУДА 

 

Назив и седиште понуђача: 
  

 

Број и датум понуде: 

  

Понуду подноси група понуђача:               Да                Не  

Понуда се подноси са    

подизвођачем: 

              

             Да                Не               

 

 
Овом понудом нудимо продају/испоруку материјала за одржавање стамбених зграда по јавној 

нававци наручиоца ЈП ''Стан'' Ужице, ЈН бр. 285-1/2020, у свему сагласно свим условима из 

позива за подношење понуда и конкурсне документације наручиоца.  

Понуду подносимо за партију/е, и то: 

 

 

Целокупну Партију 1 – Грађевински материјал по врстама, јединичним ценама и условима из 

дела ове понуде која се односи на продају/испоруку грађевинског материјала под условима из 

конкурсне документације и модела уговора:  

               Да      Не 

 

 

Целокупну Партију 2 – Водоводне и канализационе инсталације по врстама,  јединичним 

ценама и условима из дела ове понуде која се односи на продају/испоруку материјала за водовод 

и канализацију под условима из конкурсне документације и модела уговора: 

Да        Не 

 

 

Целокупну Партију 3 – Електро материјал по врстама, јединичним ценама и условима из дела 

ове понуде која се односи на продају/испоруку електро материјала под условима из конкурсне 

документације и модела Уговора:       

Да        Не 

 

 

Целокупну Партију 4 – Изолациони материјал по јединичним ценама и условима из дела ове 

понуде која се односи на продају/испоруку изолационог материјала под условима из конкурсне 

документације и модела Уговора:     

     Да        Не  

 

 

Целокупну Партију 5 – Материјал и делови за одржавање лифтова по јединичним ценама и 

условима из дела ове понуде која се односи на продају/испоруку материјала и делова за 

одржавање лифтова  под условима из конкурсне документације и модела Уговора: 

Да        Не 

 

 

Целокупну Партију 6 – Ситан материјал по јединичним ценама и условима из дела ове понуде 

која се односи на продају/испоруку материјала и делова за одржавање лифтова  под условима из 

конкурсне документације и модела Уговора: 

Да        Не 

 

 

Датум и 

потпис:  

 

Потпис овлашћеног лица 
Датум:________.2020. год.                                           

 _________________ 
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ПАРТИЈА 1 – ГРАЂЕВИНСКИ  МАТЕРИЈАЛ: 

 

 

Ред. 

бр. 

 
Врста материјала/робе: 

Јед. 

мере (ј.м.) 
Цена без ПДВ 

/динара 
Цена са ПДВ 

/динара. 

 

 

1. Цреп ''мала кикинда'' или одговарајуће ком. 
   

 

2. Цреп ''бечеј 222'' или одговарајуће ком. 

   

 

3. Цемент  t 
   

 

4. Креч  kg. 
   

 

5. Песак ''7'' , ''пердаш''               m
3
 

   

 

6. Поцинковани лим 2000x1000 Д=0,55mm          kg. 
   

 

7. Алум.лим–равни 2000x1000 Д=0,7мм (браон)                 kg. 

   

 

8. Даска чамова II класе 24мм  

m
3
    

 

9. Даска чамова II класе 48 мм 

m
3
    

 

10. Резана грађа,чамова II klасе,разна  

m
3
    

 

11. Пластифицирани поцинк. лим 2000x1000x0,55mm kg. 
   

 

12. ТР лим пластифицирани поцинковани m
2
 

   

 

13. Арматура ребраста R 400/500             

kg.    

 

14. Арматура глатка GA 240/360   

kg.    

 

15. Арматурне мреже Q i R 

kg.    

 

16. Блок сипорекс  m
3
 

   

 

17. Цигла ком. 

   

 

18. Блок гитер m
3
 

   

 
19. Дуфикс лепак kg. 

   

 

20. Синтелан kg. 

   

 

21. Профил CD  m 

   

 

22. Профил UD  m 

   

 
23. Профил CW  m 
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24. Профил UW  m 

   

 

25. Ригипс плоча 12.5 m
2
 

   

 

26. Ригипс плоча 12.5 водоотпорна m
2
 

   

 

27. Ригипс плоча 9.5 m
2
 

   

 

28. Маса за испуну ригипса 5kg ком. 

   

 

29. Глет маса 25/1 kg. 

   

 

30. Глет маса  5/1 kg. 

   

 
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

     (збир јединичних цена)                                            УКУПНО: 

   

Проценат вредности 

јавне набавке  који ће се 

поверити подизвођачу 

 

 
______%                                                                                              (упутство: највише 50%) 

 

 

Рок плаћања: 

 

_____ дана од дана достваљања рачуна 

 

 

Рок испоруке: 

 

_____ сати од позива наручиоца   

 

Место испоруке:   

Пословна зграда наручиоца у ул. Николе Пашић 30 у Ужицу 

 

 

Рок важења понуде: 

 

____ дана од дана јавног отварања понуда 

 

Датум, потпис и 

печат:  
 

Потпис овлашћеног лица 
________.2020. год              М.П.    
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ПАРТИЈА  2 – ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

  

Ред. 

бр. 

 

Врста материјала/робе: 
Јединица 

мере (ј.м.) 

Цена по ј.м.   

без ПДВ/динара 
Цена по ј.м.  

са ПДВ/динара) 

 

1. Омнија ком.    

2. Батерија за проточни бојлер ком.    

3. Батерија за проточни бојлер jeдноручна ком.    

4. Батерија топла и хладна ком.    

5. Toалет славина ком.    

6. Цев памафлекс 5/4'' m    

7. Цев памафлекс 6/4'' m    

8. Цев памафлекс 1/2'' m    

9. Цев памафлекс 3/4'' m    

10. Цев памафлекс 1'' m    

11. Цев памафлекс 2'' m    

12. Изолација цревна  Ф 18 kg.    

13. Цев поцинкована 3/4'' kg.    

14. Цев поцинкована 5/4'' kg.    

15. Цев поцинкована 6/4'' kg.    

16. Цев поцинкована 1/2'' kg.    

17. Цев поцинкована 2'' kg.    

18. PVC цев Q 50/500 са гумицом ком.    

19. PVC цев Q 50/250 са гумицом ком.    

20. PVC цев Q 50/1000 са гумицом ком.    

21. Лук PVC Q 50/90 са гумицом ком.    

22. Лук PVC Q 50/45 са гумицом ком.    

23. PVC цев Q 70/500 са гумицом ком.    

24. PVC цев Q 70/250 са гумицом ком.    

25. PVC цев Q70/1000 са гумицом ком.    

26. Лук PVC Q70/90 са гумицом ком.    

27. лук PVC Q 70/45 са гумицом ком.    

28. PVC цев Q 100/500 са гумицом ком.    

29. PVC цев Q 100/1000 са гумицом ком.    

30. PVC цев Q 100/250 са гумицом ком.    

31. PVC цев Q 100/2000 са гумицом ком.    

32. Лук Q 100/45 са гумицом ком.    

33. Лук Q 100/90 са гумицом ком.    

34. PVC цев Q 125/250 са гумицом ком.    

35. PVC цев Q 125/500 са гумицом ком.    

36. PVC цев Q 125/1000 са гумицом ком.    

37. PVC цев Q 125/2000 са гумицом ком.    

38. Лук Q 125/90 са гумицом ком.    
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39. Лук Q 125/40 са гумицом ком.    

40. Вентил 1/2'' точкић ком.    

41. Вентил 1/2'' капа ком.    

42. Вентил 3/4'' точкић ком.    

43. Вентил 5/4'' ком.    

44. Вентил 6/4'' ком.    

45. Вентил 2'' ком.    

46. Клизна спојница 1/2'' ком.    

47. Клизна спојница 3/4'' ком.    

48. Клизна спојница 1'' ком.    

49. Клизна спојница 5/4'' ком.    

50. Клизна спојница 2'' ком.    

51. Клизна спојница 6/4'' ком.    

52. Колено 5/4'' ком.    

53. Колено 6/4'' ком.    

54. Колено 1'' ком.    

55. Колено 1/2'' ком.    

56. Колено 3/4'' ком.    

57. Колено 2'' ком.    

58. Дупли-нипли 2'' ком.    

59. Дупли-нипли 5/4'' ком.    

60. Дупли-нипли 6/4'' ком.    

61. Дупли-нипли 1'' ком.    

62. Дупли-нипли 3/4'' ком.    

63. Дупли-нипли 1/2'' ком.    

64. Mуф 6/4'' ком.    

65. Mуф 5/4'' ком.    

66. Mуф 1'' ком.    

67. Mуф 3/4'' ком.    

68. Mуф 2'' ком.    

69. Mуф 1/2'' ком.    

70. Пловак (касетни  МS приклјучак) ком.    

71. Сифон 1/1 (судопера) ком.    

72. Сифон 1/1'' (лавабо) ком.    

73. Сифон 2/2'' (судопера) ком.    

74. Изолација цревна Ф 22 ком.    

75. Изолација цревна Ф 28 ком.    

76. Прелазна манжетна за лив. Ф 50 ком.    

77. Прелазна манжетна за лив. Ф 70 ком.    

78. Прелазна манжетна за лив. Ф 100 kg.    

79. Прелазна манжетна за лив. Ф 120 ком.    

80. Одливно преливна гарнитура PVC ком.    

81. Водокотлић  ком.    
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82. Испирна цев гибљива ком.    

83. WC шоља ком.    

84. Даска WC шоље ком.    

85. Лавабо 500 ком.    

86. Лавабо 600 ком.    

87. Тештик ½” ком.    

88. Тештик ¾” ком.    

89. Тештик 1” ком.    

90. Тештик 5/4” ком.    

91. Тештик 6/4” ком.    

92. Цев PPR Q20 m    

93. Цев PPR Q 25 m    

94. Цев PPR Q 32 m    

95. Цев PPR Q 40 m    

96. Цев PPR Q50 m    

97. Тештик Q 20 ком.    

98. Тештик Q 25 ком.    

99. Тештик Q 32 ком.    

100. Тештик Q 40 ком.    

101. Тештик Q 50 ком.    

102. Колено Q 20 ком.    

103. Колено Q 20 унутрашњи навој ком.    

104. Колено Q 20 спољни навој ком.    

105. Колено Q 25 ком.    

106. Колено Q 25 унутрашњи навој ком.    

107. Колено Q 25 спољни навој ком.    

108. Колено Q 32 ком.    

109. Колено Q 40 ком.    

110. Колено Q 50 ком.    

111. Тело вентила Q 20 ком.    

112. Тело вентила Q 25 ком.    

113 Вентил Q 32 ком.    

114 Вентил Q 40 ком.    

115 Вентил Q 50 ком.    

116 Mуф Q 20 ком.    

117. Муф Q 20 унутрашњи навој ком.    

118. Mуф Q 20 спољни навој ком.    

119. Mуф Q 25 ком.    

120. Mуф Q 25 унутрашњи навој ком.    

121. Mуф Q 32 ком.    

122. Mуф Q 40  ком.    

123. Mуф Q 50 ком.    

124. Обилазни лук Q 20 ком.    
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125. Обилазни лук Q 25 

ком.    

 

126. Обилазни лук Q 32 

ком.    

 

127. Репаратур спојница Q 1/2” - прохром 

ком.    

 

128. Репаратур спојница Q 3/4” - прохром   

ком.    

 

129. Репаратур спојница Q 1” - прохром 

ком.    

 

130. Репаратур спојница Q 5/4” - прохром 

ком.    

 

131. Репаратур спојница Q 6/4” - прохром 

ком.    

 

132. Репаратур спојница Q 2” - прохром 

ком.    

 

133. Прелаз LIV-PVC WAVIN  Ф 70 

ком.    

 

134. Прелаз LIV-PVC WAVIN  Ф 100 

ком.    

 

135. Прелаз LIV-PVC WAVIN  Ф 120 

ком.    

 

136. Прелаз LIV-PVC  HL     Ф  70 

ком    

 

137. Прелаз LIV-PVC  HL     Ф  100 

ком    

 

138. Прелаз LIV-PVC  HL     Ф  120 

ком.    

 

139. Затварач вентила никл. капа  Ф 20 

ком.    

 

140. Затварач вентила рукохват  PVC  Ф 20 

ком    

 

141. Затварац вентила никл. капа  Ф 25 

ком    

 

142. Затварач вентила рукохват  PVC  Ф 25 

ком    

 

143. Затварац вентила точкић Ф 1/2“ 

ком    

 

144. Затварац вентила точкић Ф 3/4“ 

ком    

 

145. Затварац вентила точкић Ф 1“ 

ком    

 

146. Затварац вентила точкић Ф 5/4“ 

ком    

 

147. Затварац вентила точкић Ф 6/4“ 

ком    

 

148. Затварац вентила точкић Ф 2“ 

ком    

 

149 Спојница холендер Ф 1/2” 

ком.    

 Спојница холендер Ф 3/4” ком.    
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150 

 

151 

 

Спојница холендер Ф 1” 

ком.    

 

152 Спојница холендер Ф 5/”4 

ком.    

 

153 Спојница холендер Ф 6/4” 

ком.    

 

154 Спојница холендер Ф 2” 

ком.    

 

ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

(збир јединичних цена)    

                                              УКУПНО: 

   

Проценат вредности 

јавне набавке  који ће се 

поверити подизвођачу: 

 

 
(упутство: највише 50%) 

 

 

Рок плаћања: 

 

 _____дана од дана достављања рачуна  
 

 

Рок испоруке: 

 

_____ сати од позива наручиоца 

 

 

Место испоруке:  

 

Пословна зграда наручиоца у ул. Николе Пашић 30 у Ужицу 

 

 

Рок важења понуде: 
 

____ дана од дана јавног отварања понуда  

 

 

Датум и потпис:  
 

Потпис овлашћеног лица 
Датум:_______.2020. године            М.П.                  

                                                                                        ___________________ 
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ПАРТИЈА 3  – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ : 
 

Ред. 

бр. 

Врста материјала/ 

робе: 
Јединица 

мере (ј.м) 

Цена по ј.м.   

без  ПДВ/динара: 

Цена по ј.м.   

без  ПДВ/динара: 

1. Тастер светла ком.   

2. Сијалице 75 W ком.   

3. Степенишни аутомати ЕТI ком.   

4. Аутоматски осигурач 10A ком.   

5.  Аутоматски осигурач 16A   ком.   

6. Аутоматски осигурач 25A     ком.   

7.  Контакт шаф (10,16,25A)    ком.   

8. Kапа K2 ком.   

9. Капа K3  ком.   

10. Цев флуо 18 W   ком.   

11. Цев флуо 36 W ком.   

12. Стартер 4-22 W ком.   

13. Стартер 4-65 W ком.   

14. Изолир трака ком.   

15. Кутија (дозна) Q 78 ком.   

16. Кутија (дозна)  Q 60 ком.   

17. Редна клема димензија 

12/4mm
2
 

ком.   

18. Склопка – CN 10 ком.   

19. Склопка – CN 16 ком.   

20. TZ осигурач постоље 25A ком.   

21. EZ осигурач постоље 25A ком.   

22. PPY кабал 3х1,5 m   

23. PPY кабал 3x2,5 m   

24. PPY кабал 5x2,5 m   

25. Разводна кутија ОГ ком.   

26. Прекидач ОГ ком.   

27. Прекидач сериски ОГ ком.   

28. Прекидач  ком.   

29. Прекидач серијски ком.   

30. Прекидац наизменични ком.   

31. Утичница монофазна ОГ ком.   
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32. Утичцница трофазна ОГ ком.   

33. Утичцница монофазна ком.   

34. Утичцница трофазна  ком.   

35. Утичцница моно. дупла ком.   

36. Топљиви уметак снаге 16А ком.   

37 Лед панел 12W надградни ком.   

38 Лед панел 18W надградни ком.   

39 Лед панел  60*60 надград. ком.   

40 Сијалица лед 9W ком.   

41 Флуо светиљка 2*18W ком.   

42 Флуо светиљка  2*36W ком.   

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 

(збир јединичних цена) 

                                         УКУПНО: 

  

Проценат вредности набавке  

који ће се поверити подизвођачу 
 

 
______%                                                                    (упутство: највише 50%) 

 

Рок плаћања: 

 

_____ дана од дана достављања рачуна  

 

Рок испоруке: 

 

_____ сати од позива наручиоца 

 

Место испоруке:  

 

Пословна зграда наручиоца у ул. Николе Пашић 30 у Ужицу 

 

Рок важења понуде: 

 

____ дана од дана јавног отварања понуда 

 

Датум и потпис:  

 

Потпис овлашћеног лица 
Датум:_______.2020. год.                      

                                                                    ___________________ 
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ПАРТИЈА 4  –  МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ: 

Ред. 

бр. 

Врста материјала/ 

робе: 
Једница 

мере (ј.м): 

Цена по ј.м.   

без  ПДВ/динара: 

Цена по ј.м.   

без  ПДВ/динара: 

1. Кондор 4 ролна   

2. Кондор 3 ролна   

3. Тер папир       ролна   

4. Полиазбитол                 kg.   

5. Битулит  l   

6. Стаклена мрежица  m
2
   

7. Стиропор 2 m
2
   

8. Стиропор 5 m
2
   

9. Стиропор 3            m
2
   

10. Лепак – CМ 16   kg.   

11. Лепак – CМ 11    kg.   

12. Лепак – CМ 9 kg.   

13. Битумен  kg.   

14. Паркет I класа храст   m
2   

15. Паркет I класа јасен  m
2
   

16. Паркет I класа буква   m
2
   

17. Паркет Р класа храст   m
2
   

18. Паркет Р класа јасен  m
2
   

19. Паркет II класа буква m
2
   

20. Паркет лајсне храст m
2
   

21. Паркет лајсне буква   m
2
   

22. Тервол m
2
   

23. Лајсна за ламинат m   

24. Лепак за стиропор  kg.   

25. Ламинат д=7мм Р31  m
2
   

26. Винфлекс под  m
2
   

МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИДРОИЗОЛЦИЈУ -УКУПНО:   

Вредност набавке  који ће се поверити подизвођачу: ____%                                                  (упутство: највише 50%) 

Рок плаћања: _____ дана од дана достављања рачуна  

Рок испоруке: _____ сати од позива наручиоца 

Место испоруке:  Пословна зграда наручиоца у ул. Николе Пашић 30 у Ужицу 

Рок важења понуде: ____ дана од дана јавног отварања понуда 

Датум и потпис:  Потпис овлашћеног лица 
______.2020.год.   М.П.      
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ПАРТИЈА 5  – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА: 
 

 Р. 

бр. 

 
Назив дела/уређаја: 

Ознака 

фаб.бр 

Катал. 

бр. 

Јед. 

мере 

Цена по ј.м.   

без ПДВ/дин. 
Цена по ј.м.  

са ПДВ/дин. 

  

1. Амортизер вратни (''диктатор'') за ПА врата тип Давид Пајић 6360 16 L 100 ком. 
  

 2. Амортизер вратни (''диктатор'') за ПА врата тип Раде Кончар   ком.   

 3. Бленда (на вратима кабине лифта на страни забраве)    ком.   

 4. Брава електромеханичка 905 (лева) 05615 10 L  200 ком.   

 5. Брава електромеханичка 906 (десна) 05615 10 L  100 ком.   

 6. Брава за врата машинске просторије са ваљком 
   ком.   

 7. Брава за врата машинске просторије са језичком
   ком.   

 8. Виљушка контакта сигнализације копир уређаја
   ком.   

 9. Виљушка са точкићем (грозд контакт)
   ком.   

 10. Вођица дугмета (за позивни чланак) 06063 10 R107 ком.   

 11. Вентилатор кабине   ком.   

 12. Вођица тега десна (за АКП-4)  08615 15 М 201 ком.   

 13. Виљушка контактна КТЗ-8   ком.   

 14. Грбина спратна за копир уређај  03788 16 Р 103 ком.   

 15. Грозд контакт са 4 члана
   ком.   

 16. Грозд контакт са 6 чланова
   ком.   

 17. Гума ограничитеља брзине
   ком.   

 18. Гума спојничка
   ком.   

  

19. 
Гума чепаста (боло тепих) за под кабине дебљине 3mm

  

(1m
2 
= 4,5kg.) са прибором 

   
ком.   

  

20. 
Гума-електроизолациона простирка дебљине 4mm

  

(1m
2 
= 8kg.) са прибором 

   
 

ком. 

  

 21. Диода 1 N 4004
   ком.   

 22. Диода 1 N 4007
   ком.   
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 23. Диода 1 N 5408   ком.   

 24 Диода В 250   ком.   

 25 Диода ВY 230   ком.   

 26 Диода ВY 256   ком.   

 27 Диода РВY 276   ком.   

 28 Диода РВY 277   ком.   

 29 Држач контакта на позивном чланку 06067 10 R 109 ком.   

 30 Дугме ''аларм'' (за управљачку кутију, комплетно)   ком.   

 31 Дугме ''стој'' (за управљачку кутију, комплетно)   ком.   

 32 Заставица спратна 705960 0201 27 ком.   

 33 Дугме сигнално позивно (комплет са чланком)   ком.   

 34 Дугме сигнално позивно (пластични поклопац) 06053 30 R 103 ком.   

 35 Ексцентар клин (на уређају за хватање мале брзине) 4835 10 Ј 106 ком.   

 36 Затварач за полуаутоматска врата (затезач са ланцем и опругом   ком.   

 37 Затварач ужни 6-8 (носећи завртањ) комплет са опругом   ком.   

 38 Затежач ужета ограничитеља брзине  Ø200, тип Раде Кончар   ком.   

 39 Затежач ужета ограничитеља брзине  Ø300, тип Раде Кончар   ком.   

 40 Заштитни лим прага кабине дужине 750mm    ком.   

 41 Звоно 220 V   ком.   

 42 Калем са намотајем за F10-R1 8114 12 N 106 ком.   

 43 Калем са намотајем за релеј 901 8744  20 N 106 ком.   

 44 Каломат   ком.   

 45 Картица А-10, главна плоча (без релеја)   ком.   

 46 Картица А-20, помоћни релеји (АКП) 14014  ком.   

 47 Картица А-20, помоћни релеји (ВЈОП) 14014111  ком.   

 48 Картица А-22,  (на трафоу управљања)   ком.   

 49 Картица А-23, усмерача   ком.   

 50 Картица А-30, помоћна - спратои (без релеја)   ком.   
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 51 Картица позивне кутије  14046  ком.   

 52 Клацкалица за ограничитељ брзине 139000 11 Н 110 ком.   

 53 Клизач за К0 - горњи клизач/доњи клизач 09439  13 I 100 ком.   

 54 Клизач за носач крила АКП-4Ц 9639 14 М 300 ком.   

 55 Клизач кабине горњи 145 05102 11 I 100 ком.   

 56 Клизач кабине средњи 09241 12 I 100 ком.   

 57 Клизач противтега (еластични горњи клизач/еластични 

доњи клизач) 03644 27 I 101 

 

ком. 

  

 58 Клизач противтега (крути клизач) 03830 27 I 200 ком.   

 59 Клин кочиони К1 6338 19 I 118 ком.   

 60 Клин кочиони Т1 за вођицу 8mm  5050 16 I 202 ком.   

 61 Клин кочиони Т1 за вођицу 9mm  5050 16 I 202 ком.   

 62 Клин кочиони Т1 за вођицу 14mm  5050 16 I 202 ком.   

 63 Контакт графитни контактора F10-R1 (ужи) 08099 12 N 115 ком.   

 64 Контакт графитни контактора F10-R1 (шири) 08098 12 N 114 ком.   

 65 Контакт са плетеницом за F10-R1 (шири) 08514 12 N 131 ком.   

 66 Контакт са плетеницом средњи за F10-R1 (ужи) 08108 12 N 130 ком.   

 67 Кутија контактна једнополна   ком.   

 68 Кутија контактна двополна   ком.   

 69 Кутија разводна 12686  ком.   

 70 Кутија контактна тип А (на копир уређају) 05752 85 Р 101 ком.   

 71 Кутија сигнална са дисплејем (једноцифрени дисплеј)   ком.   

 72 Кутија сигнална са дисплејем (двоцифрени дисплеј)   ком.   

 73 Ланац компензације (бунарски) 8mm    ком.   

 74 Летва за централно затварање (десна) 09003 80 Ј 200 ком.   

 75 Летва за централно затварање (лева) 09002 80 Ј 100 ком.   

 76 Нужна расвета кабине (''паник светло'')   ком.   

 77 Носач фотоћелије   ком.   
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 78 Ограничитељ брзине (за називну брзину мању од 1,2m/s)   ком.   

 79 Ограничитељ брзине (за називну брзину од 1,2m/s)   ком.   

 80 Ограничитељ брзине (за називну брзину преко 1,2m/s до 1,8 m/s   ком.   

 81 Одбојник за дно возног окна ''РОLY 1'' (мањи)   ком.   

 82 Опруга кабинских врата А2ТVK-1 775297 0321 76 ком.   

 83 Осигурач аутоматски 4 до 25А   ком.   

 84 Осигурач аутоматски 6 до 16А трополни   ком.   

 85 Осовина Ø55х230, за помоћну ужетњачу 04488 20 F 103 ком.   

 86 Папуча кочнице редуктора  R.42 234 00 1700 4 2 А 152 ком.   

 87 Папуча кочнице редуктора  R.60 03516 60 А 158 ком.   

 88 Позивно дугме жуто тип РК   ком.   

 89 Позивно дугме са диодом тип РК   ком.   

 90 Позивно дугме црно тип РК   ком.   

 100 Пребацивач спратни 2859 20 S 100 ком.   

 101 Прекидач гребенасти 0-1 3х 63А    ком.   

 102 Прекидач гребенасти 1-0-2 1х 10 А УГ   ком.   

 103 Прекидач гребенасти 1-0-2 1х 16 А УГ   ком.   

 104 Прекидач крајњи, нови тип (у затвореном кућишту)   ком.   

 105 Прекидач крајњи тип Давид Пајић (комплет) 08823 33 S 100 ком.   

 106 Прекидач магнетни мирни   ком.   

 107 Прекидач магнетни радни   ком.   

 108 Релеј временски 60 V 8968 21 N 100 ком.   

 109 Релеј временски 220 V 09631 21 N  ком.   

 110 Релеј временски 901   ком.   

 111 Релеј 901   ком.   

 112 Релеј биметални 2-4 А  0701 27 ком.   

 113 Релеј биметални 4-8 А  0701 28 ком.   

 114 Релеј биметални 8-16 А  0701 29 ком.   
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 115 Релеј биметални 16-32 А  0701 30 ком.   

 116 Светиљка бродска   ком.   

 117 Светиљка неонска (2х18W,ВВ А2) (у кабини са 2 

независна светлосна тела) (без стартера и цеви)   

 

ком. 

  

 118 Светиљка неонска (2х18W,ВВ А2) (у машин.просторији 

са 2  светлосна тела) (без стартера и цеви)   

 

ком. 
  

 119 Стрелица сигнална (пластични поклопац) 06080  ком.   

 120 Таблица са прописаним натписом за врата машинске просторије   ком.   

 121 Таблица са прописаним натписом за на погонској машини   ком.   

 122 Таблица са прописаним натписом на прилазним 

вратима возног окна   

 

ком. 
  

 123 Тастер позивни комплет    ком.   

 124 Уже кудељно за компезни ланац   m   

 125 Позивна кутија са потврдом    ком.   

 126 Позивна кутија са потврдом и једноцифреним дисплејом   ком.   

 127 Позивна кутија са потврдом и два смера /дуплекс   ком.   

 128 Позивна кутија са потврдом и смером    ком.   

 129 Регистар кутија са поклопцем (без дусплеја)   ком.   

 130 Уже челично за лифтове 6х7  Ø3,5 ВЈ Г 1570   m   

 131 Уже челично за лифтове 6х19  Ø6,5 ВЈ Г 1770   m   

 132 Уже челично за лифтове 8х19  Ø8 ВЈ Г 1570   m   

 133 Уже челично за лифтове 8х19  Ø11  ВЈ Г 1570   m   

 134 Уже челично за лифтове 8х19  Ø 13 ВЈ Г 1570   m   

 135 Ужетњача помоћна  Ø460/55 4х11,13 са клиз леж.  01887 10 F 121 ком.   

 136 Ужетњача помоћна  Ø550/55    ком.   

 137 Ужетњача: венац ужетњаче   Ø500х4х11 02675 10 Е 101 ком.   

 138 Ужетњача: венац ужетњаче   Ø550х4х13 05678 10 Е  ком.   

 139 Ужетњача: венац ужетњаче   Ø650х4х11 02678 10 Е 106 ком.   

 140 Ужетњача: венац ужетњаче   Ø650х4х13 05679 10 Е 107 ком.   
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 141 Ужетњача: погонска ужетњача W 160 Ø550х150   ком.   

 142 Ужетњача: погонска ужетњача W 3 Т Ø400х150 709273  ком.   

 143 Ужетњача: погонска ужетњача W 3 Т Ø550х110 709273  ком.   

 144 Ужетњача: погонска ужетњача W 3 Т Ø550х150 709273  ком.   

 145 Уложак 8mm, L=150 08642 Р3 11 1 119 ком.   

 146 Уложак 9mm, L=150 08642 Р3 11 1 119 ком.   

 147 Уложак 14mm, L=150 08642 Р3 11 1 119 ком.   

 148 Уложак клизни FR1 14mm, L=150 776721 0811 38 ком.   

 149 
Уложак клизни клизача противтега 6mm (РК) 701657 0901 09 

ком.   

 150 Уље хидраулично   lit.   

 151 Уље хипоидно SAE-90  lit.   

 152 Уље за подмазивање шина “клизол”   lit.   

 153 Течност за одмашћивање   lit.   

 154 Ферода (кочиона облога) за R.41, R.42 07572  ком.   

 155 Ферода (кочиона облога) за R.60   ком.   

 156 Чланак спратни за велику брзину 05607 18 Р 100 ком.   

 157 Чланак спратни за малу брзину 05607 18 Р 200 ком.   

 
МАТЕРИЈАЛ И ДЕЛОВИ ЗА ЛИФТОВЕ                                                                 УКУПНО:  

  

 Проценат вредности набавке  који ће се поверити 

подизвођачу: 

____%                                                                                                 (упутство: највише 50%) 

  

Рок плаћања на рачун понуђача: 

 

_____ дана од дана достваљања рачуна 

 Рок испоруке: _____ сати од позива наручиоца 

 Место испоруке:  Пословна зграда наручиоца у ул. Николе Пашић 30 у Ужицу 

 Рок важења понуде: ____ дана од дана јавног отварања понуда 

 Датум и потпис:  Потпис овлашћеног лица 
________.2020. године                    

                                                                                   _______________________ 
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ПАРТИЈА 6 – СИТАН МАТЕРИЈАЛ 

 

 

Р. 

бр. 

 

 
Врста материјала/робе: 

 

Јединица 

мере  

(ј.м) 

 

Цена по ј.м.   

без ПДВ/динара: 

 

Цена по ј.м.  

са ПДВ/динара: 

 

1. 
 

Дуфикс лепак 
 
kg. 

  

2. Синтелан kg.   

3. Синтелан туба – 100 гр. ком.   

4. Смрт лепак ком.   

5. Лепак за плочице – 5 кг. пак.   

6. Брава ‘’6’’ ком.   

7. Брава ‘’8’’ ком.   

8. Брава за метална врата kg.   

9. Ексери ''2’’ kg.   

10. Ексери ‘’3’’ kg.   

11. Ексери ''5’’ kg.   

12. Ексери ‘’7’’ kg.   

13. Ексери ‘’10’’ kg.   

14. Ексери ''12’’ kg.   

15. Сандолин ‘’3’’ 0,7 литара ком.   

16. Основна боја брзосушива  од 1литра ком.   

17. Друкери (''Европа'' или еквив.) пар   

18. Шилдови (''Европа'' или еквивал.) пар   

19. Фуг маса (2 кг.) бела пак.   

20. Бравице штелујуће  ком.   

21. Бравице прикивајуће ком.   

22. Клап шарка равна ком.   

23. Аутомат за врата ‘’5’’ ком.   

24. Аутомат за врата ‘’4’’ ком.   

25. Аутомат за врата ''3’’ ком.   

26. Калај kg.   

27. Бравица за метални ормар ком.   

28. Шарке ануба прозор ком.   

29. Цилиндар (бане или еквивалентно) ком.   

30. Силикон обичан ком.   

31. Силикон санитар ком.   

32. K + D  (силикон) ком.   

33. Силикон за мокро ком.   

34. Холшаф 4x18 ком.   

35. Холшаф 3x16 ком.   

36. Холшаф 4,2x32 ком.   

37. Холшаф 4,2x25 ком.   

38. Холшаф 4x40 ком.   

39. Холшаф 4x60 ком.   

40. Холшаф 6x80 ком.   

41. Накуцавајући типл+холшаф 6х40 ком.   

42. Накуцавајући типл+холшаф 6х60 ком.   

43. Накуцавајући типл+холшаф 8х80 ком.   

44. Накуцавајући типл+холшаф 8х100 ком.   

45. Накуцавајући типл+холшаф 10х100 ком.   

46. Накуцавајући типл+холшаф 10х120 ком.   
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47. Накуцавајући типл+холшаф 10х140 ком.   

48. Накуцавајући типл+холшаф10х160 ком.   

49. Триб брава ком.   

50 Електрода за варење 2.5 kg.   

51 Електрода за варенје 3.5 kg.   

 
СИТАН МАТЕРИЈАЛ    

 /збир јединичних цена/       

УКУПНО: 

  

 
Проценат вредности набавке  који ће се 

поверити подизвођачу: 

 

(упутство: највише 50%) 

 

Рок плаћања: 

 

_____ дана од дана достваљања рачуна 

 

Рок испоруке: 

 
_____ сати од позива наручиоца 

 

Место испоруке:  

 

Пословна зграда наручиоца у ул. Николе Пашић 30 у Ужицу 

 
Рок важења понуде: 

 
____  дана од дана јавног отварања понуда 

 

Датум и потпис:  

 

Потпис овлашћеног лица 
Датум: 

________.2020. год.                 
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Образац 5. 

 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ: 

 

  

Предмет ЈН 285-1/2020: 

 

Збир 

јединичних 

цена без ПДВ 

Збир  

јединичних  

цена са ПДВ 

 

Вредност за количине  

без ПДВ/ динара 

  

Партија 1 – 

Грађевински материјал:  

   
вредност испоручених количина по 
јединичним ценама из понуде  

  

Остали трошкови 

(царине и др.) 

     

 

Партија 1 - УКУПНО: 

   

До 5.000.000,00 

  

 

Партија 2 – водоводне и 

канализационе инстал.: 

    

вредност испоручених количина по 

јединичним ценама из понуде 

  

Остали трошкови 

(царине и др.)  

     

 

Партија 2 - УКУПНО: 

   

до 1.200.000,00 

  

 

Партија 3 – Електро 

материјал: 

   

вредност испоручених количина по 

јединичним ценама из понуде  

  

Остали трошкови 

(царине)  

     

 

Партија 3 - УКУПНО: 

   

До 1.200.000,00 

  

 

Партија 4 – Материјал 

за хидроизолацију 

   

вредност испоручених количина по 

јединичним ценама из понуде 

  

Остали трошкови 

(царине и др.)  

     

 

Партија 4 - УКУПНО: 

   

до 1.400.000,00 

  

 

Партија 5 – Материјал 

за одржавање лифтова  

   
вредност испоручених количина по 

јединичним ценама из понуде 

  

Остали трошкови 

(царине и др.)  
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Партија 5 - УКУПНО: 

   

До 1.000.000,00 

  

 

Партија 6 – Ситан 

материјал  

   
вредност испоручених количина по 

јединичним ценама из понуде 

  

Остали трошкови 

(царине и др.)  

     

 

Партија 6 - УКУПНО: 

   

До 1.200.000,00 

  

Датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

 

  

    

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

У колони 2. уписати колико износи збир јединичних цена без урачунатог ПДВ-а, за сваки 

сваку понуђену партију укључујући и трошкове испоруке добара. Под ставком “Остали 

трошкови (царине)” унети трошкове царине уколико постоје, за сваку понуђену партију. 

Под ставком Партија 1,2,3,4 и 5 – УКУПНО у колони 2 - унети збир јединичних цена са 

трошковима испоруке и трошкова царине за сваку понуђену партију без ПДВ,  

 

У колони 3. уписати збир јединичних цена са урачунатим ПДВ-а, за сваку понуђену 

партију укључујући и трошкове испоруке добара. Под ставком “Остали трошкови 

(царине)” унети трошкове царине уколико постоје, за сваку понуђену партију са ПДВ. Под 

ставком Партија 1,2,3,4 и 5 – УКУПНО, унети збир јединичних цена са трошковима 

испоруке и трошкова царине за сваку понуђену партију са ПДВ, 

 

 

Под ставком: „Остали трошкови (царине и др.)“ у колони 4 уписати: „зависно од 

испоручене врсте и количине материјала“, уколико ови трошкови постоје. У колони 4 у 

обрасцу су за сваку партију под ставком Партија 1,2,3,4 и 5 – УКУПНО:  унете су 

процењене вредности набавке по свакој партији у току реализације уговора. 
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Образац 6. 

 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 
 

 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________________ 

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН 

бар. 285-1/2020  наручиоца ЈП “Стан” из Ужица, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПНО ТРОШКОВИ  

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

    

 

 

 

 

 

Упутство: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

  

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

дужан да понуђачу надокнади само трошкове прибављања средства обезбеђења  (јер конкурсном 

документацијом није захтевана израда узорка или модела у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца), под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 7. 
 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

  

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

68/15), понуђач  

____________________________________________________________________,                                                                            
(уписати назив понуђача) 

даје неопозиву: 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара – материјала и делова за одржавање стамбених 

зграда наручиоца Јавног предузећа “Стан” из Ужица, ЈН 285-1/2020, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 Ова изјава чини саставни део наше понуде. 

 

 

 

 

Датум:                           Потпис законског заступника 

              понуђача: 

_________.2020. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

законског заступника сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког понуђача у заједничкој 

понуди. 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 
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закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 

две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН. 
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Образац 8. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

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

дајем следећу   

И З Ј А В У 

 

 Понуђач  _____________________________________________ из _____________ у 

поступку јавне набавке добара наручиоца ЈП “Стан” из Ужица, број ЈН 285-1/2020, испуњава све 

услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 Закона о јавним 

набавкама, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

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

или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН); 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије - или стране државе када има седиште на њеној 

територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН); 

 

 Понуђач испуњава додатне услове, и то: 

а) располаже са довољним финансијским капацитетом, јер му текући рачун није био у 

блокади 9 месеци пре објављивања позива за подношење понуда (на порталу Управе за 

јавне  набавке), и 

 б) располаже са довољним техничким капацитетом, јер располаже (у својини или закупу): 

 са ____ продајних објеката (продавница) са магацинским или другим простором за 

складиштење робе, и 

 са ______ моторна возила за превоз, односно испоруку робе/материјала и делова. 

 

 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 

75. став 2. ЗЈН). 

 

 Ова изјава чини саставни део наше понуде. 

 

 Место:_____________                                                                            Понуђач: 

 Датум:________2020. године                                             _____________________                                                         

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе 

понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 

испуњавају заједно.  
 На линији диспозитива Изјаве навести назив и седиште понуђача, а у тачци 2. подтачки б) унети број 

продајних објеката са простором за складиштење робе и број возила за превоз и испоруку добара која су 
предмет набавке (најмање 2 возила). 



ЈП „Стан“Ужице: ЈН 285-1/2020 Конкурсна документација - Материјал и делови за одржавање стамбених зграда     39/51   

  

 

(Образац 9) 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

     

 

 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 
 

 

Подизвођач  ________________________________________________________________________ 

из ______________________ у поступку јавне набавке добара – материјал за одржавање 

стамбених зграда,  број ЈН 285-1/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије, или стране државе када понуђач има седиште на њеној 

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

4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 

75. став 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                   Подизвођач: 

Датум:______2020. године                         М.П.                                _____________________                                                         

 

 

 

 

 Упутство понуђачу: Ову изјаву уз понуду прилаже понуђач који подноси понуду са 

подизвођачем. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 

печатом.  

 На линији у диспозитиву Изјаве навести назив и адресу седишта подизвођача. 
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 VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 

5. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СТАН'' из Ужица, ул. Марије – Маге Магазиновић број 7;  

ПИБ:101624709; МБ:07382685; РН:160-51497-09 код Banca Intesa AД Београд.(у даљем 

тексту: наручилац), кoга заступа директор, Нијемчевић Дејан, са једне стране, и 

 

6. _____________________________________________________ из _______________, ул. 

______________________________________ бр. ____. МБ: __________________; ПИБ: 

___________________;ТР: ____________________________ код ______________________ 

(у даљем тексту: добављач), кога заступа директор/предузетник 

_________________________________,
 
са друге стране. 

 

На основу одлуке наручиоца о додели уговора за јавну набавку добара – материјала за и 

делова за одржавање стамбених зграда, ЈН бр. 285-1/2020 од _______.2019. године и понуде 

добављача, заведене код наручиоца под бр. _______ од _______.2019. године за партију/е 

__________ - ______________________________________________________________________(у 

даљем тексту: изабрана понуда), уговорне стране су се споразумеле и сагласно уговориле: 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка, односно испорука материјала и делова за одржавање 

заједничких делова, инсталација, уређаја и опреме стамбених зграда у 2020. години, по врстама 

ближе одређеним изабраном понудом (у даљем тексту: роба), са могућношћу додатних испорука 

сличне робе/делова, зависно од потребе наручиоца, односно обима и врста радова одржавања 

стамбених зграда, у складу са Законом. 

 Додатне испоруке, заједно са уговореним позицијама робе,  не могу прећи вредност од 5% 

од вредности набавке робе из обрасца  Структуре цене, као саставног дела понуде и овог уговора. 

  

Члан 2. 
 Уговорне стране су сагласне да овим уговором добаљач продаје, а наручилац купује 

уговорену робу, у свему у складу са изабраном понудом и овим уговором. 
 Обавезује се добављач да током 2020. године у пословној згради наручиоца  у улици 

Николе Пашић број 30 у Ужицу - испоручује робу у различитим периодима у току године, једном 

или више пута у току дана, недеље или месеца, а по спецификацији и у количинама одређеним од 

стране наручиоца, зависно од обима, врсте и хитности радова на одржавању стамбених и 

стамбено-пословних зграда. 

  

Члан 3.
 
 

 Наручилац и добављач су сагласни да су јединичне цене робе из усвојене понуде фиксне и 

да се не могу мењати. 

 Изузетно од става 1. овог члана, јединичне цене се могу мењати искључиво по истеку 

времена важења/опције понуде и то у случају да цена конкретне робе зависи од промене цене 

произвођача или добављачевог добављача услед формирања цена на берзи, или промене цена 

услед акта надлежног државног органа.  

 У случају из става 2. овог члана,  добављач ће поднети наручиоцу писани захтев за измену 

овог уговора, уз који ће приложити доказ да је повећање цене узроковано променама цена на 
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берзи или интервенциом државног органа, заједно са упоредним прегледом уговорених и нових 

јединичних цена робе за коју предлаже промену цена, односно нови ценовник.   

 Нови ценовник поднет уз уредан захтев из става 3. овог члана (уз који је приложен  доказ 

из става 2. овог члана), делује убудуће и чини услов за фактурисање повећаних цена робе коју 

наручилац захтева/наручи почев од наредног дана од дана доношења одлуке наручиоца о измени 

овог уговора и закључења анекса овом уговору (о измени цена по новом ценовнику). 

 Одлуку из претходног става овог члана, наручилац ће донети најкасније у року 3 радна 

дана од пријема уредног ценовника од стране наручиоца.   

 У случају достављања неуредног ценовника (уз који добављач не приложи образложено 

обавештење и/или доказ из става 2. овог члана), наручилац ће платити испоручену робу по 

ценама  без повећања, а добављач губи право на разлику по новом ценовнику, без обзира на 

чињеницу када су се стекли услови за повећање цена.  

    

Члан 4. 

 Обавезује се добављач да наручоцу испоручује уговорену робу одмах по позиву 

наручиоца, по захтеваним врстама и количинама, а најкасније: 

 у року од _____ сати од усменог позива наручиоца за партије 1, 2, 3, 4 и 6, а 

 у року од _____
 
сати од усменог позива наручиоца за партију 5. 

 

Добављач гарантује наручиоцу: 

 да је роба коју испоручује наручиоцу нова, исправна, без икаквих недостатака, 

 да потпуно одговара техничким, односно стандардним функционалним 

карактеристикама по опису из понуде,  

 да је снадбевена прописаним сертификатима, 

 да нема стварних и правних недостатака, и да ће 

 сваку испоруку материјала односно појединих делова и опреме пратити 

гарантни лист и упутство произвођача на српском језику, односно 

сертификати/атести. 

 

 Пријем робе по свакој испоруци потврдиће представник наручиоца потписом на 

отпремници, или записнику. Записник потписују представници обе уговорне стране. 

 Добављач је дужан да, зависно од врсте добара, уз испоручену робу достави наручиоцу 

уредно попуњен и оверен гарантни лист, упутство произвођача за употребу на српском језику, 

техничке скице, и сл. 

  У случају испоруке неисправне робе, добављач је дужан испоручити наручиоцу исправну 

робу у року из става 1. овог члана, без накнаде.  

 Гарантни рок из гаранције произвођача за испоручени материјал, опрему и делове за 

одржавање стамбених зграда почиње тећи од дана испоруке робе.  

У случају доцње са испоруком, добављач је дужан накнадити наручиоцу штету насталу 

услед доцње наручиоца са извршењем обавеза према стамбеним зградама или трећим лицима. 

У случају испоруке неисправне робе, добављач је дужан накнадити наручиоцу и штету 

насталу уградњом неисправних добара/материјала, или штету због доцње са уградњом исправних 

добара/материја, делова, односно опреме. 

   

Члан 5. 
Обавезује се наручилац да укупну вредност испоручене робе, обрачунату неспорним 

рачуном добављача исплатити на текући рачун добављача у року од ____ дана од дана 

достављања неспорног рачуна добављача за сваку испоруку уговорених добара посебно.  

Под неспорним рачуном добављача сматра се рачун издат у складу са чланом 3. овог 

уговора. 
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Члан 6. 

 Овај уговор се закључује на одређено време - зависно од реализације планираних 

средстава за набавку уговорених добара у 2020. години, а престаје најкасније даном закључења 

уговора о јавној набавци добара/материјала и делова за одржавање стамбених зграда у 2021. 

години. 

Члан 7. 

У случају спора по овом уговору који се не реши мирним путем, одлучиваће Привредни суд 

у Ужицу. 

 

Члан  8. 
 

Изабрана понуда чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 9. 
 

 На односе који нису уређени овим уговором примењиваће се позитивни прописи 

непосредно.  

 

Члан 10. 

 

 Oвај уговор је сачињен у шест истоветних примерка од којих два примерака за добављача 

а четири примерка за наручиоца. 

 

 

          ЗА ДОБАВЉАЧА                                                             ЗА НАРУЧИОЦА 

    Директор/Предузетник                              Директор,  

 

       ____________________                                                                                  Дејан Нијемчевић 

 

 

 

 

 
Упутство понуђачу: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

понуђачем коме се додели уговор. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

ове јавне набавке. 
 У случају избора заједничке понуде, у уговору ће се навести чланови групе понуђача који подносе 

заједничку понуду и клаузула о неограниченој солидарној одговорности свих чланова групе понуђача за 

извршење уговора. 
 У случају избора понуде са подизвођачем у уговор ће се унети назив подизвођача и постотак 

вредности предмета набавке који ће извршавати подизвођач, као и клаузула о одговорности понуђача за 

обавезе свог подизвођача.  

 Члан 4. став 1. модела уговора кориговаће се зависно од понуђених партија које обухвата, као и 
понуђених рокова за испоруку добара. 



ЈП „Стан“Ужице: ЈН 285-1/2020 Конкурсна документација - Материјал и делови за одржавање стамбених зграда     43/51   

  

 

 

 VIII     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

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

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  

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

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

 Понуда се доставља на адресу: Јавно предузеће “Стан”, 31000 Ужице, ул. Марије-Маге 

Магазиновић број 7, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЈН 285-1/2020,  за партију-е:  

______________ - НЕ ОТВАРАТИ” (упутство: на овој линији навести број сваке партије за коју се 

подноси понуда, или унети речи: “све партије”)   

  

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  

05.05.2020. године до 12
00

 часова.  
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

 Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу на његов захтев издати 

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

понуде.  

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

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

неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворена са назнаком да је поднета неблаговремено.    

Јавно отварање понуда извршиће се 05.05.2020. са почетком у 13,00 часова у 

канцеларији директора ЈП Стан, ул. Марије Маге Магазиновић број 7 у Ужицу. 

 

 Понуда се припрема и подноси на Обрасцима понуде, који попуњава понуђач који 

подноси самосталну понуду и овлашћени члан или сви чланови групе понуђача у заједничкој 

понуди (у складу са споразумом групе понуђача).  

 Поред обрасца понуде, понуда мора да садржи уредно попуњене, потписане од стране 

овлашћеног лица и оверене печатом понуђача обрасце понуде, и то: 

 Образац понуде за понуђену/е партије са:  

 Обрасацем 1.1. - “Општи подаци о понуђачу” - који подноси понуђач који 

подноси самосталну понуду, који наступа са подизвођачем и овлашћени члан групе 

понуђача, 

 Обрасацем 1.2. - “Подаци о подизвођачу” - који се попуњава и подноси само ако 

се понуда подноси са подизвођачем, 

 Обрасацем 1.3. - “Подаци о учесницима у заједничкој понуди” - који се подноси 

само ако  понуду подноси група понуђача и који потписују и оверавају печатом сви 

чланови групе понуђача или овлашћени члан учесника у заједничој понуди у 

складу са Споразумом, 

 Образац 5 - “Образац структуре цене са упутством како да се попуни”, који се 

подноси и попуњава само за понуђене партије, 



ЈП „Стан“Ужице: ЈН 285-1/2020 Конкурсна документација - Материјал и делови за одржавање стамбених зграда     44/51   

  

 

 Образац 6 - “Трошкови припреме понуде”, који није обавезан и који се односи на 

трошкове ближе описане у упутству понуђачу садржаном у предметном обрасцу. 

 Образац 7 - “Изјава о независној понуди” - коју потписује понуђач, а у случају 

подношења заједничке понуде - потписује и оверава сваки члан групе понуђача, 

 Образац 8 – “Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће 

у поступку јавне набавке”  - коју коју потписује понуђач, а у случају подношења 

заједничке понуде - потписује и оверава сваки члан групе понуђача, 

 Образац 9 - “Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке”, коју коју потписује овлашћено лице подизвођача, 

 “Модел уговора”, који се попуњава у складу са упутством на моделу, поред којих 

образаца и модела, понуђач је дужан да уз понуду приложи: 

 Споразум групе понуђача који подносе заједничку понуду – који потписују и печатом 

оверавају сви учесници у заједничкој понуди. 

 Поред свих захтеваних доказа за испуњеност услова за учешће у поступку, уз понуду се 

обавезно прилаже регистрована меница за озбиљност понуде уредно потписана и 

оверена, са приложеним: меничним овлашћењем (писмом), и копијом картона 

депонованих потписа код банке.  

 

 3. ПАРТИЈЕ 

 

Понуђач може да поднесе понуду за целокупну набавку (све партије), за једну, или за више 

партија.  

Свака партија може да се уговори посебно.  

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли понуду подноси за целокупну набавку, или да 

наведе за које партије подноси понуду, тако што ће унети бројеве партија за које подноси понуду 

и уредно испунити обрасце понуде из конкурсне документације за сваку партију за коју подноси 

понуду.  

Понуда мора обухватити целокупну партију (све позиције).  

Понуда мора обухватити најмање једну целокупну партију. 

        У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако 

да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

  Докази из члана 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у 

једном примерку за све понуђене партије. 

 

 4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
  

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће “Стан”, 

Ужице, ул. Марије-Маге Магазиновић број 7,  са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку 

добра за партију _________, ЈН 285-1/2020 – не отварати” (ако се понуда мења) или: „Допуна 

понуде за јавну набавку добра, ЈН бр.  285-1/2020  - Не отварати” (ако се понуда допуњује) или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра за партију _________, ЈН бр.  285-1/2020 – не 
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отварати” (ако се понуда опозива),  или: „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра за 

партију _________, ЈН бр. 285-1/2020 – не отварати” (ако се понуда истовремено мења и 

допуњује). Уместо линија навести број понуђених партија или реч: “све”. 

 На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. У противном, наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде. 

 

 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

 Понуда у целини мора бити припремљена и поднета у свему у складу са позивом за 

подношење понуда и конкурсном документацијом. Понуда се припрема на обрасцу понуде и свим 

обрасцима који чине саставни део понуде. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

понуда. У противном, наручилац ће одбити понуду.  

 У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

  

 6.1. Понуда са подизвођачем 

 

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

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

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

испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

утврђивања испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност ових услова 

за подизвођача. 

 

6.2.Заједничка понуда 
 

 Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

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

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

набавке, а који обавезно садржи податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 опис посла сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
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 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

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

услова. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

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

     ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

 

 Рок плаћања је најдуже 45 дана од дана доспећа рачуна понуђача/добављача, на основу 

рачуна који испоставља понуђач и отпремнице, или другог документа којим је потврђена 

испорука добара. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 7.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 

 Гарантни рок по гаранцији произвођача за испоручени материјал, опрему и делове за 

одржавање стамбених зграда почиње тећи од дана испоруке ових добара. 

 

 7.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара 
 

 Рок испоруке добара не може бити дужи од рокова из члана 4. став 1. модела уговора. 

 Место испоруке је на следећој адреси наручиоца: Ужице, ул. Николе Пашић 30 – франко 

Техничка служба. 

 

 7.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда, под претњом 

одбијања понуде као неприхватљиве. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може да мења понуду. 

 

 

 8. ВАЛУТА И НАЧИН НАВОЂЕЊА И ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНА  

 

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

даљем тексту: ПДВ), са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ. 

 У цену мора бити урачуната цена предмета јавне набавке са испоруком и осталим 

трошковима извршења уговора, односно реализације набавке (царине и сл.). 

 Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати.  
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 Изузетно, након закључења уговора, јединичне цене се могу мењати искључиво по истеку 

времена/рока важења понуде, и то у случају да цена конкретне робе зависи од промене цене 

произвођача или добављачевог добављача услед формирања цена на берзи, или промене цена 

услед акта надлежног државног органа. У том случају,  добављач/понуђач ће поднети наручиоцу 

писани захтев за измену уговора, уз који ће приложити писани доказ да је повећање цене 

узроковано променама цена на берзи или интервенциом државног органа (даље: писани доказ), 

заједно са упоредним прегледом уговорених и нових јединичних цена материјала, односно 

позиција из понуде за коју предлаже промену цена, односно нови ценовник.  Нови ценовник 

поднет уз уредан захтев (уз који је приложен  писани доказ), делује убудуће и чини услов за 

фактурисање повећаних цена робе коју наручилац захтева/наручи почев од наредног дана од дана 

доношења одлуке наручиоца о измени овог уговора и закључења анекса овом уговору (о измени 

цена по новом ценовнику). Ову одлуку наручилац је дужан донети најкасније у року 3 радна дана 

од пријема уредног ценовника од стране наручиоца, у ком року ће се закључити и анекс уговору.   

 У случају достављања неуредног ценовника (уз који добављач не приложи  писани доказ), 

наручилац ће платити испоручену робу по ценама  без повећања цена, а добављач губи право на 

разлику по новом ценовнику, без обзира на чињеницу када су се стекли услови за повећање цена. 

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

чланом 92. ЗЈН. 

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

одвојено искаже у динарима. 

  

 

 9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 

            И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 Понуђач је дужан да у понуди, као средство обезбеђења за озбиљност понуде, достави 

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

банке Србије (у даљем тексту: меница).  

 Меница мора бити уредно оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од:  

 уз понуду за све партије (целокупну набавку) – износ од 1.100.000,00 динара. 

 уз понуду за партију 1 – Грађевински материјал – на износ од 500.000,00 динара, 

 уз понуду за партију 2 – Водоводно канализациони материјал – на износ од 120.000,00 

динара, 

 уз понуду за партију 3 – Електро материјал – на износ од 120.00,00 динара 

 уз понуду за партију 4 – Материјал за хидроизолацију – на износ од 140.000,00 динара, 

 уз понуду за партију 5 – Материјал и делови за одржавање лифтова - на износ од 

100.000,00 динара. 

 уз понуду за партију 6 – Ситан материјал  - на износ од 120.000,00 динара. 

 

 Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 Рок важења менице је најмање 90 дана од дана отварања понуда, односно до истека рока за 

важење понуде, ако је понуђен дужи рок важења понуде.  

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

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду и ако понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.  

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

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
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 Уколико понуђач не достави меницу/е са меничним овлашћењем и картоном депонованих 

потписа, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 У случају подношења понуде за више партија, понуђач уз понуду може да приложи једну 

меницу за озбиљност понуде за све понуђене партије, а може да поднесе и меницу за сваку 

партију посебно. 

 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА  

 НА РАСПОЛАГАЊЕ ПОНУЂАЧИМА И ЊИХОВИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

 11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

       ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

 Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

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

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана 

пре истека рока за подношење понуде. Овај захтев може се упутити путем поште на адресу 

наручиоца: ЈП “Стан” Ужице, ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7, или путем електронске поште 

на e-mail: servis@jpstan.com , findirektor@jpstan.com или pravno@jpstan.com - најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

 Наручилац је дужан да одговор по захтеву за додатне информације и појашњења објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана пријема захтева. 

 Додатне информације или појашњења упућују се са насловом (субјект): „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 285-1/2020”. 

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници, а ако конкурсну документицију измени осам или мање дана пре 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

ЗЈН (искључиво писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом). У случају 

електронске комуникације или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

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

учини када је то неопходно као доказ да је достављање извршено. 

 

 

 12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, 

       КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
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примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

одбити као неприхватљиву.  

 

 

 13. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ  ЗАШТИЋЕНИХ 

 ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

  

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

 14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА                      

            ПОНУЂАЧА  

 

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

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  

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

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

Републичка комисија).  Копија захтева за заштиту права доставља се Републичкој комисији 

искључиво поштанском пошиљком на званичну пријемну адресу, која гласи: Улица Немањина   

броој 22-26, Београд, или непосредном предајом у пријемној писарницу овог органа на истој 

адреси (Републичка комисија не поступа по поднесцима упућеним или примљеним путем 

електронске поште). 
 Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-

mail: servis@jpstan.com , findirektor@jpstan.com и pravno@jpstan.com, факсом на број: 031/ 513-

259, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није 

другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико 

је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. став 2. ЗЈН, сматраће се 

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

доношења одлуке о додели уговора (из чл.108. ЗЈН) или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке (из чл. 109. ЗЈН), рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  
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 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150.  ЗЈН.  
 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

 назив и адресу наручиоца; 

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

 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

 чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

 потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

 потпис подносиоца. 

 

 Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

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

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

 елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

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

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

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

увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 

Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован);  

(3) износ таксе – 120.000,00 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153;  

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

захтев за заштиту права;  

(7) сврхау уплате: ЗЗП - ЈП “Стан” Ужице, јавна набавка ЈН 285-1/2020; 

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

извршена уплата таксе;  

 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

 

 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

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

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

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

имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 

Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

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

о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
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 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

 

15. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права уколико се овај захтев не 

поднесе из члана 149. ЗЈН, односно од дана стицања законских услова, у случају подношења 

захтева.  

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

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

 

  

 16. САСТАВНИ ДЕО УПУТСТВА ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
 Саставни део упутства понуђачима како да сачине понуду чине упутства и напомене садржане у 

понуди и обрасцима ове конкурсне документације.  
 

 

          

          Комисија за јавну набавку 
 

1. Дејан Кнежевић, с.р. 

 

1. Марија Кузељевић, с.р. 

 

3. Рајка Караичић, с.р. 


