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На пснпву шлана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних 
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке п 
ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 404-462/2018-IV пд 7.12.2018. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу 
кпмисије за јавну набавку 404-462/2018-IV пд 7.12.2018. гпдине, припремљена је:  
 
 

 
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вреднпсти  радпва 53/2018 

Стпларски радпви на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину 
 
 

 
 Кпнкурсна дпкументација садржи  40 (шетрдесет) страницa и тп: 
  
 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 

I Опщти ппдаци п набавци 3 

II Врста, технишке карактеристике (спецификације), квалитет, кплишина и 
ппис радпва 

4 

III Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 75. и 76. ЗЈН и упутствп 
какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

4 

IV Критеријуми за дпделу угпвпра 6 

V Обрасци кпји шине саставни деп ппнуде 7 

 Образац ппнуде – Образац 1 8 

 Спецификација цена- Предмер радпва  – Образац 1.1 12 

 Образац трпщкпва припреме ппнуде- Образац 2 14 

 Образац  изјава п независнпј ппнуди  - Образац 3 15 

 Образац изјаве п испуоаваоу услпва из шл.75. Закпна - Образац 4 16 

 Образац изјава ппдизвпђаша п испуоаваоу услпва из шл.75 Закпна у 
ппступку јавне набавке - Образац 5 

17 

 Изјава ппнуђаша п ппсети лпкације – Образац бр. 6 18 

 Изјава п прихваћаоу финансијске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла- 
Образац бр. 7 
- Менишнп пвлащћеое – пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла  

19 

 Изјава п прихваћаоу гаранције за птклаоаое недпстатака у гарантнпм 
рпку - Образац бр. 8 
- Менишнп пвлащћеое – пвлащћеое за птклаоаое недпстатака у 
гарантнпм рпку 

21 

VI Мпдел угпвпра 23 

VII Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 28 

VIII Прилпг 1. 
Графишки приказ – щема стпларије 

36 
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I. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

  
1.  Ппдаци п наручипцу 

 
Наручилац: Опщтинска управа Опщтине  Апатин  
Адреса: Апатин, ул. Српских владара бр. 29 
ПИБ: 101269416  
Матични брпј 08350957 
Шифра делатнпсти 8411 
Интернет адреса наручипца: www.soapatin.org  

 
 
2. Ппдаци п врсти ппступка јавне набавке: 

 Предметна јавна набавка мале вреднпсти се спрпвпди у складу са Закпнпм и ппдзакпнским 
актима кпјима се уређују јавне набавке. 
 
 3. Ппдаци п предмету јавне набавке на кпји се пднпси Кпнкурсна дпкументација:   

 Предмет јавне набавке је набавка радпва -  Стпларски радпви на санацији и рестаурацији 
улишне фасаде зграде МУП-а у Апатину 

 
 4. Кпнтакт: 

 Оспбa за кпнтакт :  
     Љиљана Бурсаћ       ljiljana.bursac@soapatin.org     

         Снежана Радманпвић Пејић  apadir@soapatin.org  
Данијела Ђукић              danijela.djukic@soapatin.org 
Биљана Десница     biljana.desnica@soapatin.org 
 

 5. Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавки: 
 Опис предмета набавке: -  Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне фасаде зграде 
МУП-а у Апатину 

Назив и пзнака из ппщтег решника набавки:  
ОРН:  45420000 Радпви на уградои стпларије 

45421000 Стпларски радпви и уградоа стпларије                                                                          
 

 6. Преузимаое кпнкурсне дпкументације: 
 Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети са Ппртала јавних набавки и интернет странице 
Нарушипца -  www.soapatin.org 
 
 Све измене и дппуне кпнкурсне дпкументације, ппјащоеоа, дпдатна упутства, кап и пдгпвпри на 
питаоа ппнуђаша су саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soapatin.org/
mailto:ljiljana.bursac@soapatin.org
mailto:apadir@soapatin.org
mailto:danijela.djukic@soapatin.org
mailto:biljana.desnica@soapatin.org
http://www.soapatin.org/
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II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС РАДПВА 
 

 
Врста, ппис, кплишина радпва и Предмер радпва кпја су предмет јавне набавке дати су у Обрасцу 
ппнуде – Образац 1 и Образац 1.1, кпји је саставни деп кпнкурсне дпкументације,  
 
Рпк за извпђеое радпва не мпже бити дужи пд 120 (стпдвадесет дана)  календарских дана пд дана 
увпђеоа у ппсап. 
Ппнуда у кпјпј је назнашенп супрптнп пдбиће се кап неприхватљива. 
 
Гарантни рпк: Минимални гарантни рпк за изведене радпве не мпже бити краћи пд закпнскпм 
минимума пд 2 (две) гпдине, рачунајући пд дана пптписиваоа записника п примппредаји радпва. 
За уграђене материјале важи гарантни рпк у складу са услпвима прпизвпђаша, кпји теше пд дана 
изврщене примппредаје радпва Инвеститпру. 
 
Местп  извпђеоа радпва:  Зграда МУП-а у Апатину у улици Српских Владара бр. 34, К.П. 2973 
К.П.Апатин 
 
ПБИЛАЗАК ЛПКАЦИЈЕ  
Дпставља се пптписан и пверен пд стране пвлащћенпг лица Ппнуђаша Образац 6 – Изјава п пбиласку 
лпкације, кпја је саставни деп пве  кпнкурсне дпкументације. 
Ппнуђаши се мпрају уверити у све услпве градое, технишку дпкументацију, стећи кпмплетан увид и 
изврщити пбилазак лпкације ради даваоа пдгпварајуће ппнуде  у перипду пд 08,00  дп 13,00 шаспва, 
уз претхпдну најаву. Оспба за кпнтакт: Снежана Радманпвић Пејић, е-маил:  apadir@soapatin.org    
 

III. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП КАКП СЕ 

ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
  

1. Пбавезни услпви: 

 
 У складу са шланпм 75. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати:  
   
      1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
 

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре; 

 
3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; 

 
4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм ( Дпказ у прилпгу); 

 
5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу свпје ппнуде наведе да је ппщтпвап  пбавезе кпје 
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кја је наснази у 
време ппднпщеоа ппнуде. 

mailto:apadir@soapatin.org
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2. Дпдатни услпви: 

 
У складу са шланпм 76. став 1. и 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати:  
 

   
       1) да распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм и тп: 

 
 - да има најмаое 5 (пет) заппслених или на други нашин раднп ангажпвана лица у складу са 
Закпнпм п раду . 

 
2) да распплаже неппхпданим финансијским капацитетпм – ппд неппхпдним 

финансијским капацитетпм сматра се  

 да ппнуђаш у свакпј пд претхпдне три гпдине (2015., 2016. и 2017.), пстварип укупан 
прихпд у минималнпм изнпсу 15.000.000,00 динара. 

 Да над ппнуђашем није ппкренут ппступак стешаја или ликвидације, пднпснп предхпдни 
стешајни ппступак дп мпмента пбјављиваоа Ппзива за дпстављаое ппнуда 
 

3) да распплаже неппхпданим техничким капацитетпм – ппд неппхпдним технишким 
капацитетпм сматра се да ппседује специјализпвану линију за прпизвпдоу прпзпра. 

 
 

3.  Упутствп какп се дпказује испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва: 

  
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), ппнуђаш дпказује испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1. 
ташка 1.) дп 5.) Закпна, писанпм изјавпм датпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу  
- Образац бр. 4 
  

У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН, ппнуђаш дпказује испуоенпст дпдатних услпва из шлана 76. 
став 2. Закпна, дпстављаоем следећих дпказа: 
 
Дпдатни услпви: 
 

1.) Дпказ: 
- кппија М-пбрасца или кппија адекватнпг пбрасца пријаве за сва    

заппслена/ангажпвана лица; 
-    кппија угпвпра п раду или угпвпра пп кпјима су заппслена/ангажпвана лица у  

складу са  Закпнпм п раду; 
       2) Дпказ: 

 Извещтај п бпнитету – пбразац БОН-ЈН кпји издаје Агенција за привредне регистре, кпји 
мпра да садржи: статусне ппдатке ппнуђаша, сажети биланс стаоа и биланс успеха за претхпдне три 
пбрашунске гпдине (2015., 2016. и 2017.),ппказатељ за пцену бпнитета за наведене пбрашунске 
гпдине. 
 Ппнуђаши кпји впде коиге према Правилнику п ппслпвним коигама и исказиваоу 
финансијскпг резултата пп систему прпстпг коигпвпдства ("Сл. гласник РС", бр. 140/2004) дпстављају 
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биланс успеха за предхпдне три гпдине (2015., 2016. и 2017. гпдину) кап дпказ финансијскпг 
резултата ппслпваоа. 
 Привредни субјект кпји није у пбавези да утврђује финансијски резултат ппслпваоа 
(паущалац) дпставља пптврду ппслпвне банке п стварнпм укупнпм прпмету на ппслпвнпм – текућем 
рашуну. 
 
      3) Дпказ: 

Ппседпваое неппхпднпг  технишкпг  капацитета ппнуђаш дпказује: фптпкппијпм извпда из листе 
инвентара, фптпкппијпм угпвприма или рашуна п куппвини, дпказ п закупу (aкo  специјализпвана 
линија за прпизвпдоу прпзпра није у власнищтву ппнуђаша или ппдизвпђаша). 
 

 Пве дпказе ппднпси: Укпликп ппнуђаш наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима, 
неппхпднп је да ппнуђаш и ппдизвпђаш заједнп  испуне пвај услпв и дпставе дпказ. 

Укпликп ппнуђаши наступају кап група, пптребнп је да група ппнуђаша испуоава пвај услпв 
кумулативнп и дпстави дпказ. 

 Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, ппдизвпђаш 
мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У тпм слушају ппнуђаш је 
дужан да за ппдизвпђаша дпстави ИЗЈАВУ ппдизвпђаша Образац бр. 5  , пптписану пд стране 
пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм. 
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни 
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У тпм слушају ИЗЈАВА Образац бр. 5, мпра бити 
пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  
 
 Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци кпји 
су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни. 
 Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп 
закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на 
прпписани нашин. 
 
 

 
IV.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

 
 

1. Критеријума за дпделу угпвпра  
 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, пднпснп начин, на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра у 
ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са са истпм ппнуђенпм ценпм 
 

У слушају да, ппсле пцеоиваоа ппнуда, две или вище прихватљивих ппнуда имају једнаку 
најнижу ппнуђену цену, нарушилац ће дпделити угпвпр пнпм ппнуђашу кпји је дап дужи рпк важеоа 
ппнуде, укпликп две или вище прихватљивих ппнуда имају једнаку најнижу ппнуђену цену и исти рпк 
важеоа ппнуде, нарушилац ће дпделити угпвпр ппнуђашу кпји има краћи рпк за извпђеое радпва/ 
изврщеое ппсла.  
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У слушају да две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, исти рпк важеоа ппнуде, 
исте рпкпве за извпђеое радпва/изврщеое ппсла, нарушилац ће најппвпљнију ппнуду изабрати 
жребпм.  

Нарушилац ће упутити ппзив ппнуђашима шије су ппнуде прихватљиве у смислу шлана 3. став 1. 
ташка 33. ЗЈН и кпје имају исту најнижу ппнуђену цену исти рпк важеоа ппнуде, исте рпкпве за 
извпђеое радпва/изврщеое ппсла да присуствују ппступку жребаоа. 

Ппступак жребаоа впдиће шланпви кпмисије и биће пбављенп у прпстпријама Опщтинске 
управе ппщтине Апатин, Српских Владара 29- Плава сала. О ппступки жребаоа  впди ће се записник. 
Кпмисија пбезбеђује ппсуду и куглице у кпјима ће бити папирићи са називима ппнуђаша кпји су ущли 
у ппступак жребаоа. Жребаое се заврщава  извлашеоем једне куглице пд стране шлана кпмисије, из 
кпје се вади папирић и шита назив ппнуђаша кпме ће бити дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку. 
 

 
 
 

V. ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 
 
 

1) Образац ппнуде ( Образац бр. 1), 
2) Спецификација цена- Предмер радпва  ( Образац бр. 1.1), 
3) Образац трпщкпва припреме ппнуде, акп се ппнуђаш пдлуши да искаже трпщкпве 

припремаоа ппнуде ( Образац бр. 2); 
4) Образац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - 

шл.75. ЗЈН ( Образац бр. 4),  
5)  Образац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке 

- шл.75. ЗЈН, укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем ( Образац бр. 5); 
6) Образац изјаве п независнпј ппнуди ( Образац бр. 3),   
7) Мпдел угпвпра; 
8) Изјава ппнуђаша п ппсети лпкације ( Образац бр. 6) 
9) Изјава п прихваћаоу финансијске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла ( Образац бр. 7) 
10) Изјава п прихваћаоу финансијске гаранције за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку ( 

Образац бр. 8) 
11) Дпказе п испуоенпсти дпдатних услпва. 
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Пбразац 1. 
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 
 

Ппнуда бр. ________________ пд ___________ за јавну набавку радпва брпј 404-462/2018-IV - 
Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне фасаде зграде МУП-а у Апатину 
 

1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 

 
НАЗИВ ППНУЂАЧА: 

 

 
АДРЕСА ППНУЂАЧА: 

 

 
МАТИЧНИ БРПЈ ППНУЂАЧА: 

 

 
ПИБ: 

 

 
ИМЕ ПСПБЕ ЗА КПНТАКТ: 

 

 
ЕЛЕКТРПНСКА АДРЕСА ППНУЂАЧА (e-mail): 

 

 
ТЕЛЕФПН: 

 

 
ТЕЛЕФАКС: 

 

 
БРПЈ РАЧУНА ППНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: 

 

 
ЛИЦЕ ПВЛАШЋЕНП ЗА ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА: 

 

 
 

2) ППНУДУ ППДНПСИ:  
 

 
А) САМПСТАЛНП  

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп се 
ппнуда ппднпси са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп 
ппнуду ппднпси група ппнуђаша. 
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

 

1) Назив ппдизвпђаша:  

 Адреса ппдизвпђаша:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

2) Назив ппдизвпђаша:  

 Адреса ппдизвпђаша:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели, пптребнп је да 
се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 
ппдизвпђаша. 
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

 

1) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

2) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

3) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 

Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места предвиђених у 
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 
дпстави за свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди. 
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5. ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – 
 
Стпларски радпви на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину 

Укупна вреднпст ппнуде у динарима без 
ПДВ-а: 

 

Укупна вреднпст ппнуде у динарима са 
ПДВ-пм: 

 

Рпк и начин плаћаоа : 

 
пп исппстављеним привременим и пкпншанпј ситуацији 
сашиоеним на пснпву пверене грађевинске коиге 
изведених радпва и јединишних цена из ппнуде, и 
пптписаним пд стране струшнпг надзпра у рпку дп  45 
дана пд дана пријема пверене ситуације. 

Рпк важеоа ппнуде (у данима, не краћи 
пд 30 дана): 

________________ дана пд дана јавнпг птвараоа 
ппнуда. 

Гарантни рпк за све радпве и уграђене 
материјале:   

у трајаоу пд _______ (слпвима:________) месеци (не 
краћи пд 24 месеца). Гарантни рпк ппшиое да теше пд 
дана примппредаје радпва. 

Рпк извпђеоа радпва/рпк за извршеое 
ппсла (у данима, не мпже бити дужи  пд 
120  календарских дана):                                                

_____ (слпвима:_________________) календарских 
дана пд дана увпђеоа у ппсап  

 

НАППМЕНА: Услпви нарушипца за рпк и нашин плаћаоа, рпк важеоа ппнуде, рпк извпђеоа радпва 
(рпк за изврщеое ппсла) су искљушивпг карактера, пднпснп ппнуда ппнуђаша кпја не прихвата услпве 
Нарушипца биће пдбијена кап неприхватљива. 

 

 

 

Дана, ___. ___.2018.гпд.  
  Ппнуђаш/нпсилац групе  

М.П.    ____________________  
Наппмена:  
Образац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су ташни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група 
ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из 
групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, 
пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде. 
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Пбразац 1.1 

 

6. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА - ПРЕДМЕР РАДПВА  

Стпларски радпви на санацији и рестаурацији уличне фасаде зграде МУП-а у Апатину у улици 
Српских Владара бр. 34 у Апатину, К.П. 2973 К.П.Апатин“ 

 
 
 

Ппс. 
пред. 

ВРСТА И ППИС 
јед. 

мере 
кпличина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

 
Е. СТПЛАРСКИ РАДПВИ          

 Набавка пптребнпг материјала, трансппрт, 
израда и мпнтажа нпвих прпзпра на фасадама. 
Прпзпри су двпкрилни, дупли са фиксним 
лушним надсветлпм. Прпзпре израдити пд 
првпкласне трпслпјнп ламелиране бпрпвине и 
застаклити једнпструким стаклпм дебљине 
д=4мм. Сппј дрвета и стакла мпра бити 
адекватнп заптивен. Прпфилација и ппдела 
прпзпрских крила у свему према прпјекту. 
Прпзпре ппремити пкпвпм израђеним пп узпру 
на пкпве прпзпра пбјеката из истпг перипда 
градое ( щарке на увртаое, бравице и 
пплупливне рушице). Крила и рам прпзпра 
импрегнирати акрилнпм импрегнацијпм и 
заврщнп фарбати акрилнпм бпјпм на впденпј 
бази. 
Ценпм пбухваћен сав пптребан рад и материјал, 
трансппрт и пренпс материјала и уградоа 
прпзпра. 
         

 Обрашун пп кпмаду и димензијама.         

  – двпкрилни прпзпр са лушним надсветлпм дим. 
133/265цм  кпм. 6 

   – двпкрилни прпзпр са лушним надсветлпм дим. 
129/265цм кпм. 10   

      

  Набавка пптребнпг материјала, израда, 
трансппрт и уградоа двпкрилних улазних врата 
са фиксним надсветлпм дим.188/377цм. 
Кпнструкција крила врата се ради пд 
првпкласнпг трпслпјнп ламелиранпг бпрпвпг 
масива дим. 120х42 мм, а испуна филунга је пд 
фурниранпг щпера. Штпк пресека 80х42мм ради 
се пд трпслпјнп ламелиранпг бпрпвпг масива.         
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Кпнструкција футера је пд трпслппјнп 
ламелиранпг бпрпвпг масива са филунгама пд 
фурниранпг щпера. Окпв кпји се уграђује: шетири 
укппавајуће нпсеће щарке, квака МИРА хрпмат, 
брава АГБ са пбишним кљушем, ппдни стппер. 
Врата застаклити нискпемисипним термппан 
стаклпм 4+16+4 мм. Лушнп надсветлп израдити 
са щирпкпм кутијпм и дуплим прпзприма ( 
сппљащое надсветлп је фикснп, а унутращое се 
птвара ). Крила надсветла застаклити 
једнпструким стаклпм дебљине д=4мм. Све 
дрвене елементе врата импрегнирати акрилнпм 
импрегнацијпм и заврщнп фарбати акрилнпм 
бпјпм на впденпј бази. 
Ценпм пбухваћен сав пптребан рад и материјал, 
пптребан трансппрт и пренпс материјала. 

   Обрашун пп кпмаду кпм. 1   

      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

 Е. У К У П Н П  СТПЛАРСКИ  РАДПВИ  

    

 УКУПНП без ПДВ-а  

 ПДВ   

 УКУПНП са ПДВ-пм  

 
 
 

      
 
 

        

        
 
 
Упутствп за пппуоаваое: пптребнп је да ппнуђаш пппуни све ставке пвпг пбрасца такп щтп ће у 
кплпни 6.) уписати кпликп изнпси укупан изнпс без ПДВ-а и тп такп щтп ће ппмнпжити укупну 
кплишину пп јединици мере 4.) са јединишнпм ценпм 5.)  
 
 
Дана, ___. ___.2018.гпд.                    Пптпис ппнуђаша  

М.П.    ____________________  
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Пбразац 2. 
 

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр, 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) кап и шланпм 6. и 15. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), дпстављамп пбразац са структурпм трпщкпва за 
припремаое ппнуде у јавнпј набавци: Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне фасаде 
зграде МУП-а у Апатину брпј 53/2018 и тп: 
 

 
 За припремаое ппнуде пп пбјављенпј кпнкурснпј дпкументацији у предметнпј јавнпј набавци,  
Ппнуђаш:____________________________, из ______________________  је имап следеће трпщкпве: 

 

Ред. 
бр. 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА:  

 
Наппмена: Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити 
пд нарушипца накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни Нарушипца, Нарушилац је 
дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм 
да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

                  Датум            Пптпис ппнуђаша 
 
   _______________________                     М.П.                        __________________________ 
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Пбразац 3. 
ПБРАЗАЦ  ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
 
 

 У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________, (Назив ппнуђаша) 
даје: 
 
 

ИЗЈАВУ 
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне 
набавке радпва – 53/2018, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 

    Датум:                   

    _________________                     

                                                                                                      Ппнуђаш 

      М.П.  

                                                                                    ______________________________ 
 
 
Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, нарушилац 
ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Организација надлежна за 
защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа 
у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп 
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита кпнкуренције. Мера 
забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције 
представља негативну референцу, у смислу шлана 82. став 1. ташка 2. Закпна. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица 
свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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Пбразац 4. 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА  
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

     
И З Ј А В У 

 
 Ппнуђаш  ______________________________ *навести назив ппнуђаша+ у ппступку јавне 

набавке радпва - Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне фасаде зграде МУП-а у 
Апатину, бр. 53/2018, испуоава све услпве из шл. 75. ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 

 
1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре; 

3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји); 

4) Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну јавну набавку; 

 
У ___________, дана _________2018.гпд. 
 
                                                                                                                    Ппнуђаш 
 
                                                                                                 ____________________________ 
                                                                                  М.П.                
 
НАППМЕНА: Нарушилац задржава правп, схпднп шл. 79. ст.1. Закпна п јавним набавкама, да мпже пд  
ппнуђаша шија  ппнуда  буде пцеоена кап најппвпљнија, захтевати пригинал или пверене кппије свих 
или ппјединих дпказа. 
НАППМЕНА: укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
НАППМЕНА: укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди, пптребнп је да се наведени 
пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђаша кпји је 
ушесник у заједнишкпј ппнуди. 
 
 
 
 
 
 



17 

 

Пбразац 5. 
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

 

 
 Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу

     
 

И З Ј А В У 
 
 
 Ппдизвпђаш  ______________________________ *навести назив ппдизвпђаша+ у ппступку јавне 

набавке радпва  Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне фасаде зграде МУП-а у 
Апатину, бр.53/2018 испуоава све услпве из шл. 75. ЗЈН, пднпснп услпве дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 

 
1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре; 

3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји); 

4) Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде за предметну јавну набавку; 

 
 
 
У ___________, дана _________2018.гпд. 
 
                                                                                                                  Ппдизвпђаш   
 
                                                                                                 ____________________________ 
                                                                                  М.П.                
 
 

НАППМЕНА: укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверена пешатпм. 
НАППМЕНА: пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша. 
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Пбразац 6.  

 
 
 
 
    

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ППСЕТИ ЛПКАЦИЈЕ 
 

   
 
   
  Изјављујем да смп ппсетили лпкацију кпја је предмет јавне набавке  Стпларски радпви на 
санацији и рестаурацији улишне фасаде зграде МУП-а у Апатину - брпј 53/2018 и стекли  увид у 
технишку дпкументацију и све инфпрмације кпје су неппхпдне за припрему ппнуде. Такпђе 
изјављујем да смп уппзнати са свим услпвима градое и да пни, сада видљиви, не мпгу бити пснпв за 
билп какве накнадне прпмене у цени.  
   
   
  Датум __________________  
                                                                                

Пптпис пвлащћенпг лица  
   
   
                                М.П.                      ______________________  
   
         
   
 За Нарушипца пптврђујемп да је _____________________________________________ ,  
                                                                        (име и презиме представника ппнуђаша ) 
 
дана __________2018. гпдине пбищап предметну лпкацију 
 
 ___________________________________ 
У име нарушипца - Опщтинске управе  ппщтине Апатин- пптпис 
 
 
 
   
  Пбразац не мпра бити пптписан пд стране Опщтинске управе  ппщтине Апатин пднпснп   лица  

задуженпг за пбилазак лпкације.  
   
  Образац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа  
  сампсталнп или са ппдизвпђашима.  
   
  Укпликп наступа у групи, пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице нпсипца  
  ппсла групе ппнуђаша или пвлащћенп лице шлана групе.  
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Пбразац 7.  
 

ИЗЈАВА П ПРИХВАТАОУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 
 

Ппнуђаш: _________________________________________________________ 
 
Назив и адреса:____________________________________________________ 
 
Матишни брпј: _____________________________________________________ 
 
ПИБ: ____________________________________________________________ 
 
Текући рашун(и): ___________________________________________________ 
 
Кпд банке (банака) _________________________________________________ 
дпставља:   
  

ИЗЈАВА П ПРИХВАТАОУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  
ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 
 
 
 На пснпву шлана 15. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 

ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва  ("Сл. гласник РС" бр. 29/2013) 

кап Ппнуђаш у ппступку јавне набавке 53/2018 - Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне 

фасаде зграде МУП-а у Апатину - брпј 404-462/2018-IV , ОРН: 45420000, 45421000, за кпју је ппзив 

пбјављен на Ппрталу јавних набавки дана _______.гпдине, приликпм пптписиваоа угпвпра, 

дпставићемп нарушипцу финансијску гаранцију - сплп бланкп меницу, кппију регистраципне пријаве, 

у пптпунпсти пппуоенп менишнп писмп - пвлащћеое на 10% угпвпренпг изнпса без ПДВ-а пверене 

пешатпм и пптписпм пд стране пдгпвпрнпг лица кап пбезбеђеое за дпбрп извршеое ппсла кап и 

кппију картпна деппнпваних пптписа издатпг пд ппслпвне банке кпју навпдимп у менишнпм 

пвлащћеоу - писму. Овп финансијскп пбезбеђеое траје 30 дана дуже пд истека рпка за кпнашнп 

изврщеое ппсла. 

 
 
Местп:_____________  
                                                          Ппнуђаш: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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На пснпву Закпна п меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и 
"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и ташака 1, 2. и 6 Одлукe п пблику, садржини и нашину кприщћеоа 
јединствених инструмената платнпг прпмета)  
 
Дужник:  
Назив и адреса:____________________________________________________ 
 
Матишни брпј: _____________________________________________________ 
 
ПИБ: _____________________________________________________________ 
 
Текући рашун(и): ___________________________________________________ 
 
Кпд банке (банака) _________________________________________________ 
дпставља:   

МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ 
За дпбрп извршеое ппсла 

- за кприсника бланкп сппствене менице -  
 
Кприсник: Опщтинска управа Опщтина Апатин, Српских владара бр. 29, Матишни брпј: 08350957, ПИБ: 
101269416, ж.рш. 840-54640-41 
  
 У прилпгу пвпг акта дпстављамп бланкп  сппствену меницу, серијски брпј:  
___________________ 
у складу са услпвима за ушещће на тендеру за набавку пп партијама  
53/2018 –  Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне фасаде зграде МУП-а у Апатину - брпј 
404-462/2018-IV , ОРН: 45420000, 45421000, ЈНМВ бр. 53/2018 
Овлащћујемп Опщтинску управу ппщтину Апатин, Српских владара бр. 29, кап НАРУЧИОЦА у ппступку 
јавне набавке, да пвпм меницпм мпже безуслпвнп и непппзивп, плативп на први ппзив и без права 
на пригпвпр, вансудским путем у складу са важећим прпписима, изврщити наплату свпјих 
пптраживаоа дп изнпса пд: 
 ___________________________________________________________________ 
(________________________________________________________________) динара са свих нащих 
рашуна кап Дужника - издавапца менице.  
Меница је важећа и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа пп пснпву услпва из кпнкурсне 
дпкументације дпђе дп: прпмена лица пвлащћених за заступаое и распплагаое средствима на 
текућем рашуну Дужника, статусних прпмена кпд Дужника, псниваоа нпвих правних субјеката и др.  
Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника 
 ____________________________________. 
 
Овп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у два истпветна примерка, пд кпјих је један примерак за 
Кприсника а други задржава Дужник. 
 
Местп:_____________  
                                                                    Ппнуђаш: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  
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Пбразац бр. 8 
 
 
 

ИЗЈАВА П ПРИХВАТАОУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПТКЛАОАОЕ НЕДПСТАТАКА У ГАРАНТНПМ 
РПКУ 

 
Ппнуђаш: _________________________________________________________ 
 
Назив и адреса:____________________________________________________ 
 
Матишни брпј: _____________________________________________________ 
 
ПИБ: ____________________________________________________________ 
 
Текући рашун(и): ___________________________________________________ 
 
Кпд банке (банака) _________________________________________________ 
дпставља:   
 
  

ИЗЈАВА П ПРИХВАТАОУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  ЗА ПТКЛАОАОЕ НЕДПСТАТАКА У ГАРАНТНПМ 
РПКУ 

 
 
 На пснпву шлана 15. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 

ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва  ("Сл. гласник РС" бр. 29/2013) 

кап Ппнуђаш у ппступку јавне набавке 53/2018 –  Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне 

фасаде зграде МУП-а у Апатину - брпј 404-462/2018-IV, ОРН:45420000, 45421000, за кпју је ппзив 

пбјављен на Ппрталу јавних набавки дана ________.гпдине, приликпм пптписиваоа угпвпра, 

дпставићемп нарушипцу финансијску гаранцију - сплп бланкп меницу, кппију регистраципне пријаве, 

у пптпунпсти пппуоенп менишнп писмп - пвлащћеое на 10% угпвпренпг изнпса без ПДВ-а пверене 

пешатпм и пптписпм пд стране пдгпвпрнпг лица кап пбезбеђеое за птклаоаое недпстатака у 

гарантнпм рпку кап и кппију картпна деппнпваних пптписа издатпг пд ппслпвне банке кпју навпдимп 

у менишнпм пвлащћеоу - писму. Рпк важеоа менице за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку 

ппшиое да теше пд дана примппредаје изврщених радпва, а траје петнаест дана дуже пд гарантнпг 

рпка кпји је предвиђен у ппнуди Извпђаша . 

 
 
 
Местп:_____________  
                                                          Ппнуђаш: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________   
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На пснпву Закпна п меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и 
"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и ташака 1, 2. и 6 Одлукe п пблику, садржини и нашину кприщћеоа 
јединствених инструмената платнпг прпмета)  
 
Дужник:  
Назив и адреса:____________________________________________________ 
 
Матишни брпј: _____________________________________________________ 
 
ПИБ: _____________________________________________________________ 
 
Текући рашун(и): ___________________________________________________ 
 
Кпд банке (банака) _________________________________________________ 
дпставља:   

МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ 
За птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку  

- за кприсника бланкп сппствене менице -  
 
Кприсник: Опщтинска управа Опщтина Апатин, Српских владара бр. 29, Матишни брпј: 08350957, ПИБ: 
101269416, ж.рш. 840-54640-41 
 У прилпгу пвпг акта дпстављамп бланкп  сппствену меницу, серијски брпј:  
___________________ 
у складу са услпвима за ушещће на тендеру за набавку  
53/2018 –  Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне фасаде зграде МУП-а у Апатину - брпј 
404-462/2018-IV , ОРН: 45420000, 45421000,  ЈНМВ бр. 53/2018 
Овлащћујемп Опщтинску управу ппщтину Апатин, Српских владара бр. 29, кап НАРУЧИОЦА у ппступку 
јавне набавке, да пвпм меницпм мпже безуслпвнп и непппзивп, плативп на први ппзив и без права 
на пригпвпр, вансудским путем у складу са важећим прпписима, изврщити наплату свпјих 
пптраживаоа дп изнпса пд: 
 ___________________________________________________________________ 
 
(________________________________________________________________) динара са свих нащих 
рашуна кап Дужника - издавапца менице.  
 
Меница је важећа и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа пп пснпву услпва из кпнкурсне 
дпкументације дпђе дп: прпмена лица пвлащћених за заступаое и распплагаое средствима на 
текућем рашуну Дужника, статусних прпмена кпд Дужника, псниваоа нпвих правних субјеката и др.  
Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника 
 ____________________________________. 
 
Овп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у два истпветна примерка, пд кпјих је један примерак за 
Кприсника а други задржава Дужник. 
 
Местп:_____________  
                                                    Ппнуђаш: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________   
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VI.  МПДЕЛ УГПВПРА 
п набавци радпва за:   

Стпларски радпви на санацији и рестаурацији уличне фасаде  

зграде МУП-а у Апатину 

 закљушен у Апатину, између: 

 1.  Опщтина Апатин, Српских владара бр. 29, (у даљем тексту: Наручилац)  кпју заступа 
Председник ппщтине Апатин Милан Шкрбић , брпј: 08350957, ПИБ: 101269416, и 

 2.________________________ из _______________, ул.____________________ бр._____, (у даљем 
тексту: Извпђач радпва), кпга заступа ___________________________________ . 

 

УГПВПРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНП КПНСТАТУЈУ: 

Да је Нарушилац у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, брпј 53/2018 изврщип прикупљаое 
ппнуда за предметне радпве. 
 Да је Извпђаш радпва дпставип ппнуду брпј ______________ пд ________________гпдине кпја је 
саставни деп пвпг Угпвпра. (у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код Наручиоца) 
 Да је Нарушилац дпделип угпвпр п јавнпј набавци Извпђашу радпва Одлукпм брпј 
_____________пд __________________ гпдине. 

 

Члан 1. 
 

 Предмет пвпг Угпвпра су Стпларски радпви на санацији и рестаурацији улишне фасаде зграде 
МУП-а у Апатину, на захтев и према пптребама Нарушипца у свему према усвпјенпј ппнуди, у складу 
са важећим прпписима, технишким нпрмативима, пбавезним стандардима кпји важе за пву врсту 
радпва.   

 
Члан 2. 

 Извпђаш радпва се пбавезује да изврщи радпве струшнп и све у складу са услпвима и рпкпвима 
из ппнуде бр._________ пд __________. 2018. гпдине и кпнкурсне дпкументације.  
 

Члан 3. 
 Укупна вреднпст угпвпрених радпва изнпси _____________ динара без ПДВ-а, 
пднпснп_____________ динара са ПДВ-пм кпју је Извпђаш радпва дап у ппнуди бр._______ пд _____. 
2018. гпдине.  
 Угпвпрене јединишне цене радпва су фиксне и непрпменљиве. 
 

Члан 4. 
 

Угпвпрне стране су сагласне да се плаћаое пп пвпм угпвпру изврщи пп исппстављенпм и пверенпм 
рашуну пд стране струшнпг надзпра, у рпку дп 45 (слпвима:шетрдесет пет) дана пд дана заврщетка 
радпва. 
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Члан 5. 
 Извпђаш радпва се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у рпку пд _____ 
(слпвима:_________________) календарских дана, рашунајући пд дана увпђеоа у ппсап.  
 

Члан 6. 
 

 Извпђаш  радпва има правп на прпдужене рпкпве за извпђеое радпва: 
- у слушају прекида радпва кпји траје дуже пд 2 (два) дана, а није изазван кривицпм Извпђаша 

радпва; 
- у слушају елементарних неппгпда и дејства вище силе; 
- у слушају прекида рада изазванпг актпм надлежнпг пргана, за кпји није крив Извпђаш радпва. 

 У слушају да Извпђаш радпва не испуоава предвиђену динамику, пбавезан је да уведе у рад вище 
Извпђаша радпва, без права на захтеваое ппвећаних трпщкпва или ппсебне накнаде. 
 Акп Извпђаш радпва падне у дпцоу са извпђеоем радпва, нема правп на прпдужеое угпвпренпг 
рпка збпг пкплнпсти кпје су настале у време дпцое. 

 
Члан 7. 

 Извпђаш радпва се пбавезује да: 
- ппслпве кпји су предмет пвпг Угпвпра изврщи у складу са важећим закпнима, прпписима и 

стандардима кпји важе за пву врсту ппсла; 
- ппслпве кпји су предмет пвпг Угпвпра изради у рпкпвима ближе утврђеним шланпм 5. пвпг 

Угпвпра; 
- пбезбеди дпвпљну радну снагу и благпвремену исппруку угпвпренпг материјала и ппреме за 

извпђеое угпвпрпм преузетих радпва; 
- псигура безбеднпст свих лица на терену на кпм се извпде радпви, кап и складищта свпјих 

материјала и слишнп, такп да се Нарушилац пслпбађа пдгпвпрнпсти према свим државним 
прганима, у ппгледу безбеднпсти, прпписа п защтити живптне средине и раднп правних 
прпписа за време укупнпг трајаоа извпђеоа радпва дп предаје радпва Нарушипцу; 

- пмпгући врщеое Струшнпг надзпра; 
- пп заврщеним радпвима пдмах пбавести Нарушипца да је заврщип радпве и да је спреман за 

оихпв пријем; 
 
 Угпвпрне стране ће третирати кап ппверљиве све технишке и друге ппдатке везане за пвај Угпвпр. 
 Извпђаш радпва се пбавезује да ппступа у складу са претхпднп наведеним пбавезама кап и 
писменим инструкцијама Нарушипца, у прптивнпм Нарушилац има правп да раскине Угпвпр и  уведе 
другпг Извпђаша радпва у ппсап. Трпщкпви ангажпваоа другпг Извпђаша радпва падају на терет 
угпвпренпг Извпђаша радпва. 
 

Члан 8. 
 

 Нарушилац се пбавезује да Извпђашу радпва пбезбеди увид у дпкументацију неппхпдну за 
реализацију ппслпва из пвпг Угпвпра. 
 Нарушилац се пбавезује да пбезбеди врщеое Струшнпг надзпра над извпђеоем радпва. 
 Струшни надзпр над извпђашем радпва Нарушилац ће врщити прекп свпг пвлащћенпг струшоака 
или прганизације регистрпване за врщеое струшнпг надзпра за пвакву врсту радпва на нашин, и са 
правима и пвлащћеоима регулисаним закпнпм.  
 Нарушилац ће писменп пбавестити Извпђаша радпва п лицу кпје ће у оегпвп име врщити струшни 
надзпр над извпђеоем радпва, кап и пбим оегпвих пвлащћеоа. 
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 Извпђаш радпва се пбавезује да рещеоем пдреди пдгпвпрнпг рукпвпдипца радпва и да п тпме 
пбавести Нарушипца пдмах накпн пптписа пвпг угпвпра. 
 

Члан 9. 
Извпђаш се пбавезује да, приликпм пптписиваоа пвпг угпвпра, преда Нарушипцу средствп 

финансијскпг пбезбеђеоа и тп: 
-сплп меницу за дпбрп извршеое ппсла без ПДВ-а (са депп картпнпм, менишним пвлащћеоем и 

пптврдпм банке п регистрацији менице), у кприст Нарушипца, у изнпсу 10% угпвпренпг изнпса без 
ПДВ-а, кпја треба да буде са рпкпм важеоа 30 (тридесет) дана дужим пд угпвпренпг рпка заврщетка 
радпва с тим да евентуални прпдужетак рпка за заврщетак радпва има за ппследицу и прпдужеое 
рпка важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа, за исти брпј дана за кпји ће бити прпдужен и рпк за 
заврщетак радпва.  

Ова бланкп сппствена меница и менишнп пвлащћеое се враћа Извпђашу пп истеку рпка важнпсти 
бланкп сппствене менице. 

- сплп меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку без ПДВ-а (са депп картпнпм, 
менишним пвлащћеоем и пптврдпм банке п регистрацији менице), у кприст Нарушипца, у изнпсу 10% 
угпвпренпг изнпса без ПДВ-а, кпја треба да буде са рпкпм важеоа 24 (двадесетшетири) месеца 
дужим пд угпвпренпг рпка заврщетка радпва с тим да евентуални прпдужетак рпка за заврщетак 
радпва има за ппследицу и прпдужеое рпка важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа, за исти брпј 
дана за кпји ће бити прпдужен и рпк за заврщетак радпва. 

Рпк важеоа менице за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку ппшиое да теше пд дана 
примппредаје изврщених радпва, а траје петнаест дана дуже пд гарантнпг рпка кпји је предвиђен у 
ппнуди Извпђаша . 

 Ова бланкп сппствена меница и менишнп пвлащћеое се враћа Изврщипцу пп истеку рпка 
важнпсти бланкп сппствене менице. 
 

Члан 10. 
Гарантни рпк за изведене радпве изнпси _____ (слпвима:______________) месеци  рашунајући пд 

дана примппредаје радпва. 
 

Члан 11.  
 Извпђаш је дужан да у тпку гарантнпг рпка, на први писмени ппзив Нарушипца, птклпни п свпм 
трпщку све недпстатке кпји се пднпсе на угпвпрени квалитет изведених радпва и уграђених 
материјала, а кпји нису настали неправилнпм упптребпм, кап и сва пщтећеоа прпузрпкпвана пвим 
недпстацима. 

Укпликп Извпђаш не ппступи пп захтевима Нарушипца у примеренпм рпку, Инвеститпри имају 
правп да на терет Извпђаша птклпне утврђене недпстатке ангажпваоем другпг Извпђаша. 
 

Члан 12. 
  Недпстатке кпје утврди Нарушилац у тпку извпђеоа или приликпм преузимаоа и предаје 
радпва, Извпђаш радпва мпра да птклпни без пдлагаоа, у супрптнпм Нарушилац ће активирати 
примљенп средствп пбезбеђеоа. 
 

Члан 13. 
Укпликп Извпђаш радпва не заврщи радпве кпји су предмет пвпг угпвпра у угпвпренпм рпку, 

дужан је да плати Нарушипцу угпвпрну казну у висини 0,5% пд укупнп угпвпрене вреднпсти за сваки 
дан закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити вищи пд 10% пд вреднпсти укупнп 
угпвпрене цене. 
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 Наплату угпвпрне казне Нарушилац ће изврщити, без претхпднпг пристанка Извпђаша радпва а 
умаоеоем рашуна наведенпг у пкпншанпј ситуацији. 
 Акп је Нарушилац збпг закащоеоа у извпђеоу или предаји изведених радпва, претрпеп щтету 
кпја је вища пд изнпса угпвпрне казне, мпже захтевати накнаду щтете, пднпснп ппред угпвпрне казне 
и разлику дп пунпг изнпса претрпљене щтете. 
 

Члан 14. 
 Нарушилац има правп на једнпстрани раскид угпвпра у следећим слушајевима: 

- акп Извпђаш радпва не извпди радпве у складу са технишкпм дпкументацијпм или из 
непправданих разлпга прекине са извпђеоем радпва; 

- укпликп изврщени радпви не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту ппсла и 
квалитету наведенпм у ппнуди Ппнуђаша, а Извпђаш радпва није ппступип пп примедбама 
Струшнпг надзпра; 

- акп Извпђаш радпва знатнп касни са извпђеоем радпва у пднпсу на угпвпрену динамику, и не 
предузима пдгпварајуће мере и акције за скраћеое и елиминацију кащоеоа, Нарушилац у 
тпм слушају задржава правп раскида угпвпра. 

 
Члан 15. 

 Угпвпр се раскида Изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са 
птказним рпкпм пд 15 (петнаест) дана пд дана дпстављаоа Изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за 
раскид угпвпра. 
 У слушају раскида угпвпра, Извпђаш радпва је дужан да Нарушипцу преда прпјекат изведенпг 
стаоа, кап и записник Кпмисије п стварнп изведеним радпвима дп дана раскида угпвпра. Трпщкпве 
снпси угпвпрна страна кпја је пдгпвпрна за раскид угпвпра.   
 

Члан 16. 
1. Сви усмени дпгпвпри или писмени сппразуми у вези ппсла кпји су предмет пвпг угпвпра, кпји су 
ппстпјали пре пптписиваоа пвпг Угпвпра, престају да важе накпн оегпвпг пптписиваоа. 
2. Сви прилпзи, наведени у Угпвпру шине оегпв саставни деп.  
3. Билп кпји дпгпвпр између Нарушипца и Извпђаша радпва кпји ппвлаши за спбпм нпве пбавезе 
кпје не прпистишу из Угпвпра угпвпрне стране треба да пптврде у фпрми анекса уз Угпвпр или 
Записника пптписанпг пд пвлащћених представника угпвараша.  
4. Све дппуне и измене уз Угпвпр се сматрају важећим самп укпликп су сашиоене у писменпј 
фпрми и укпликп су их угпвпрне стране пптписале. 
5. Извпђаш радпва нема правп да свпја права и пбавезе пп Угпвпру пренпси трећим лицима без 
писмене сагласнпсти Нарушипца.   
6. Представници Нарушипца и Извпђаша радпва мпгу да дају узајамне бесплатне кпнсултације пп 
технишким и другим питаоима.  
 

Члан 17. 
 Саставни делпви Угпвпра су: 
        

1. Инвестиципнп технишка дпкументација  

2. Ппнуда Извпђаша радпва, са свим прилпзима уз ппнуду. 
 

Члан 18. 
 Овај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписа пбе угпвпрне стране. 
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Члан 19. 
 Измене пвпг Угпвпра врщиће се сагласнп шл. 115. Закпна п јавним набавкама, oднпснп 
пдредбама Ппсебних узанси п грађеоу, а у слушају дпдатних радпва, исти ће се врщити сагласнп шл. 
36. став 1. ташка 5. Закпна п јавним набавкама. 
 

Члан 20. 
 Угпвпрне стране су сагласне да све евентуалне сппрпве рещавају сппразумнп, а у слушају да 
сппразум није мпгућ угпвара се надлежнпст Привреднпг суда у Спмбпру. 

 
Члан 21. 

 Угпвпрне стране су сагласне да се на све щтп није дефинисанп пвим Угпвпрпм, неппсреднп 
примеоују пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима, Закпна п планираоу и изградои пбјеката, кап 
и пдредбе Ппсебних узанси п грађеоу. 
 

Члан 22. 
 Овај Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветна примерка пд кпјих 4 (шетири) за Нарушиупца, а 2 
(два) за Извпђаша. 

 

     Општинска управа општине  Апатин                                                    Извођач радова 

  

         __________________________                                                            _________________________ 

        дипл.правник Недељкп Вушенпвић                        (пптпис пвлащћенпг лица)                                                                                                
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VII . УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 
 

1. Ппдаци п језику на кпјем мпра да буде састављена ппнуда: 
 Ппнуда мпра да буде састављена на српскпм језику. 
 Ппнуђаш је дужан да ппнуду сашини на српскпм језику према захтевима из кпнкурсне 
дпкументације. На енглескпм језику мпже се дати деп ппнуде кпји се пднпси на технишке 
карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију. Нарушилац кпји у ппступку прегледа и пцене 
ппнуда утврди да би деп ппнуде требалп да буде преведен на српски језик, пдредиће ппнуђашу 
примерен рпк у кпјем је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде. 
 

2. Начин ппднпшеоа ппнуде: 
 Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пуt 
пtвара.  

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 

групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
 

Ппнуду дпставити на адресу:  

Опщтинска управа ппщтине Апатин ул.Српских Владара бр.29, 25260 Апатин, са пбавезнпм 
назнакпм на лицу кпверте: „Ппнуда за јавну набавку мале вреднпсти  -  Стпларски радпви на 
санацији и рестаурацији улишне фасаде зграде МУП-а у Апатину бр. 404-462/2018-IV - НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

Рпк за ппднпшеое ппнуда је 3.1.2019. гпдине дп 12,00 шаспва.  

Ппнуде ће се птварати 3.1.2019. гпдине у 12,30 шаспва. 

  
Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. Представници Ппнуђаша мпрају 

имати пптписанп и пверенп пвлащћеое кпје ће предати Кпмисији за јавну набавку пре птвараоа 
ппнуда. 

Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази, 
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа.  

Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. 
Неблагпвремену ппнуду нарушилац ће пп пкпншаоу ппступка птвараоа вратити нептвпрену ппнуђашу, 
са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.  
  

Ппнуда мпра да садржи пверен и пптписан: 

1. Образац ппнуде ( Образац бр. 1), 
2. Спецификација цена- Предмер радпва  ( Образац бр. 1.1), 
3. Образац трпщкпва припреме ппнуде, акп се ппнуђаш пдлуши да искаже трпщкпве 

припремаоа ппнуде ( Образац бр. 2); 
4. Образац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл.75. 

ЗЈН ( Образац бр. 4),  
5. Образац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - 

шл.75. ЗЈН, укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем ( Образац бр. 5); 
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6. Образац изјаве п независнпј ппнуди ( Образац бр. 3),   
7. Мпдел угпвпра; 
8. Изјава ппнуђаша п ппсети лпкације ( Образац бр. 6) 
9. Изјава п прихваћаоу финансијске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла ( Образац бр. 7) 
10. Изјава п прихваћаоу финансијске гаранције за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку ( 

Образац бр. 8) 
11. Дпказе п испуоенпсти дпдатних услпва. 

         

 
3. Партије:   

 Ова набавка није пбликпвана у вище ппсебних истпврсних целина (партија). 
 
 4. Ппнуда са варијантама: 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 
5. Начин измене, дппуне и пппзива ппнуде: 

 У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на 
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпставља.  
 Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Опщтинска управа ппщтине 
Апатин ул.Српских Владара бр.29, 25260 Апатин,  са назнакпм: 
„Измена ппнуде за јавну набавку -  Стпларски радпви на санацији и рестаурацији уличне фасаде 
зграде МУП-а у Апатину бр. 404-462/2018-IV - НЕ ПТВАРАТИ или 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку - Стпларски радпви на санацији и рестаурацији уличне фасаде 
зграде МУП-а у Апатину бр. 404-462/2018-IV - НЕ ПТВАРАТИ или 
„Пппзив ппнуде за јавну набавку - Стпларски радпви на санацији и рестаурацији уличне фасаде 
зграде МУП-а у Апатину бр. 404-462/2018-IV - НЕ ПТВАРАТИ или 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку - Стпларски радпви на санацији и рестаурацији уличне 
фасаде зграде МУП-а у Апатину бр. 404-462/2018-IV - НЕ ПТВАРАТИ. 
 

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести 
називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 

6. Учествпваое у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач 
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 

ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
У Обрасцу ппнуде, ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси 

ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 
 

7. Ппнуда са ппдизвпђачем: 
 Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде  наведе да 
ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити 
ппдизвпђашу,  а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 
ппдизвпђаша.  
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Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп 
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.  

Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 
ппглављу III кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва . 

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

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

 
8. Заједничка ппнуда: 

 Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 

кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а 
кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1)  и 2) ЗЈН и тп ппдатке п:  

 шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 
групу ппнуђаша пред нарушипцем,  

 ппису ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 

ппглављу III пве кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва 
. 

Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

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

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

угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 

9. Начин и услпви плаћаоа, гарантни рпк, кап и друге пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст 
ппнуде 
 

9.1 Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа 
Плаћаое радпва кпје је предмет пве јавне набавке изврщиће се: 

- у рпку дп 45 (слпвима:шетрдесет пет) дана пд дана пријема фактуре. 
 
 Вреднпст исппрученпг предмета јавне набавке се исказује у складу са ппдацима исказаним у 
Пбрасцу ппнуде.   
 
 

9.2. Захтев у ппгледу рпка извпђеоа радпва/рпка за извршеое ппсла 
 

Рпк за извпђеое радпва не мпже бити дужи пд 120  (стпдвадесет дана) каледнарских дана пд 
дана увпђеоа у ппсап.  

 
     9.3 Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка 
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Гарантни рпк за све радпве и уграђене материјале не мпже бити краћи пд 24 месеца пд дана 
изврщеоа радпва.  

Изврщилац је дужан да у тпку гарантнпг рпка, на први писмени ппзив Нарушипца, птклпни п свпм 
трпщку све недпстатке кпји се пднпсе на угпвпрени квалитет изведених радпва и уграђених 
материјала, а кпји нису настали неправилнпм упптребпм, кап и сва пщтећеоа прпузрпкпвана пвим 
недпстацима. 

 
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 

 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 

ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 

 
10. Валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди: 

 Цене у ппнуди се исказују у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 
трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену 
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп 
ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. ЗЈН.  

Цена је фиксна и не мпже се меоати.  
 

11. Ппдаци п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа испуоеоа 
пбавеза ппнуђача 
 
  - Врста финансијскпг пбезбеђеоа кпје дпставља ппнуђач  уз ппнуду:  
 

- Пптписана и пешатпм пверена Изјава п прихваћаоу финансијске гаранције за дпбрп 
изврщеое ппсла. 

- Пптписана и пешатпм пверена Изјава п прихваћаоу финансијске гаранције за птклаоаое 
недпстатака у гарантнпм рпку. 

 
  - Врста финансијскпг пбезбеђеоа кпје дпставља изабрани ппнуђач при закључеоу угпвпра:  

а) средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла 
Изабрани ппнуђаш је дужан да приликпм пптписиваоа угпвпра, Нарушипцу преда меницу са 

кппијпм регистраципне пријаве и пптпунп пппуоенп менишнп писмп – пвлащћеое у висини пд 10% 
пд угпвпренпг изнпса без ПДВ-а, за дпбрп изврщеое ппсла. Меница и менишнп писмп мпрају бити 
пверени пешатпм и пптписани пд стране пдгпвпрнпг лица Ппнуђаша и мпра садржати клаузуле: 
„безуслпвнп“, „плативп на први ппзив“, „без пригпвпра“. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија 
картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у 
менишнпм пвлащћеоу - писму. Овп финансијскп пбезбеђеое траје 30 дана дуже пд истека рпка за 
кпнашнп изврщеое ппсла. 

Нарушилац ће унпвшити меницу за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да ппнуђаш не буде 
изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм.  

Ппнуђаш ће кпд ппднпщеоа ппнуде дати пптписану и пешатпм пверену изјаву пд стране 
пдгпвпрнпг лица да прихвата даваое финансијске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла. 

 
б.) средствп финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку 
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Изабрани ппнуђаш је дужан да приликпм пптписиваоа угпвпра, Нарушипцу преда меницу са 
кппијпм регистраципне пријаве и пптпунп пппуоенп менишнп писмп – пвлащћеое у висини пд 10% 
пд угпвпренпг изнпса без ПДВ-а, за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку. Меница и менишнп 
писмп мпрају бити пверени пешатпм и пптписани пд стране пдгпвпрнпг лица Ппнуђаша и мпра 
садржати клаузуле: „безуслпвнп“, „плативп на први ппзив“, „без пригпвпра“. Уз меницу мпра бити 
дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју 
ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу - писму. Овп финансијскп пбезбеђеое траје 24 месеца дуже 
пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. 

Нарушилац ће унпвшити меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку у слушају да 
ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм.  

Ппнуђаш ће кпд ппднпщеоа ппнуде дати пптписану и пешатпм пверену изјаву пд стране 
пдгпвпрнпг лица да прихвата даваое финансијске гаранције за птклаоаое недпстатака у гарантнпм 
рпку. 
 

12. Заштита ппверљивпсти ппдатака кпје Наручилац ставља ппнуђачима на распплагаое, 
укључујући и оихпве ппдизвпђаче: 
 Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое. 
 

13. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде: 
 Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, на адресу Нарушипца – Опщтинска управа 
ппщтине Апатин ул.Српских Владара бр.29, 25260 Апатин, или путем електрпнске ппщте:, 
ljiljana.bursac@soapatin.org, apadir@soapatin.org, danijela.djukic@soapatin.org, 
biljana.desnica@soapatin.org тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са 
припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и 
неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј 
интернет страници.  

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН 53/2018. Акп нарушилац измени или 
дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је 
да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое 
ппнуда.  

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

Тражеое инфпрмација и ппјашоеоа телефпнски није дпзвпљенп. 
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН,  и 

тп:  
- путем електрпнске ппщте или ппщте, кап и пбјављиваоем пд стране нарушипца на Ппрталу 

јавних набавки и на свпјпј интернет страници; 
 - акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша путем 

електрпнске ппщте, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране захтева да на 
исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна да тп и ушини када је тп 
неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 

 
14. Пбилазак лпкације  
   

mailto:ljiljana.bursac@soapatin.org
mailto:apadir@soapatin.org
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  Ппнуђаш је дужан да се увери у све услпве, технишку дпкументацију, кап и  да стекне кпмплетан 
увид у све инфпрмације кпје су неппхпдне за припрему ппнуде, на  лпкацији на кпјпј ће се радпви и 
извпдити.  
   
  Обилазак лпкације и увид у дпкументацију биће прганизпван у дпгпвпру са пспбпм  задуженпм 
за пбилазак лпкације, а тп је Снежана Радманпвић Пејић , apadir@soapatin.org у перипду пд 8.00 дп 
13.00 часпва сваким радним данпм.  
    
  Кап дпказ да је пбищап лпкацију, ппнуђаш у пквиру свпје ппнуде пбавезан да  дпстави пптписан и 
пверен Образац бр.6.  из кпнкурсне дпкументације – Изјава п ппсети лпкације, кпја  не мпра бити 
пверена пд стране лица задуженпг за пбилазак лпкације.  
 
 15. Дпдатна пбјашоеоа пд Ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда, кпнтрпла кпд Ппнуђача пднпснп 
оегпвпг Ппдизвпђача: 
 
 Нарушилац мпже писаним путем да захтева пд Ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи 
при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд Ппнуђаша 
пднпснп оегпвпг Ппдизвпђаша. 
 Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити 
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд 
ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  

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

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

кап неприхватљиву. 
 
16. Кпришћеое патента и пдгпвпрнпст за ппвреду заштићених права интелектуалне свпјине 

трећих лица 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 

свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 
17. Начин и рпк за ппднпшеое захтева за заштиту права ппнуђача са детаљним упутствпм п 

садржини пптпунпг захтева 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице кпје има 

интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да 
претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама пвпг ЗЈН.  

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републишка кпмисија).  

Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail; 
ljiljana.bursac@soapatin.org, apadir@soapatin.org,  danijela.djukic@soapatin.org 
biljana.desnica@soapatin.org или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу нарушипца.  
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 

радое нарушипца, псим акп ЗЈН није другашије пдређенп. О ппднетпм захтеву за защтиту права 
нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п 
ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници нарушипца, најкасније у рпку пд 
два дана пд дана пријема захтева.  

mailto:apadir@soapatin.org
mailto:ljiljana.bursac@soapatin.org
mailto:apadir@soapatin.org
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Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране 
нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 
дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. ЗЈН указап нарушипцу на 
евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће се благпвременим укпликп је 
ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустави ппступка јавне 
набавке из шл. 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа 
пдлуке на Ппрталу јавних набавки.  Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое 
нарушипца предузете у ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити 
ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева 
га није ппднеп пре истека тпг рпка. 

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у 
складу са пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН.  

Захтев за защтиту права мпра да садржи:  
1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт; 
2) назив и адресу нарушипца;  
3) ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца;  
4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке; 
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;  
6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. пвпг ЗЈН; 
7) пптпис ппднпсипца.  

Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за ппднпщеое 
захтева за защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту Републишке кпмисије, у смислу 
шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН, је:  

1. Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи 

ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум 
изврщеоа налпга.  

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи – 60.000,00 динара;  
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 

защтиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Опщтинска управа ппщтине Апатин; јавна набавка 53/2018;  
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена 

уплата таксе;  
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или  
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 

ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд ташкпм 
1, или  
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3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из 
ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају 
птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за 
трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава), или 

4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други субјекти) 
кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прпписпм. 

Ппступак защтите права регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
      18. Ппштпваое пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа  

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и 
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п 
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне свпјине (Образац 4).   
 

19. Негативне референце: 
 Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није 
испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили 
на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине пд дана пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда. 
 Дпказ мпже бити: 
  1.) правпснажна судска пдлука или пдлука другпг надлежнпг пргана; 
  2.) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне 
набавке или испуоеоа угпвпрних пбавеза; 
  3.) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни; 
  4.) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку; 
  5.) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм, 
пднпснп угпвпрпм; 
  6.) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа пбавеза дата на нашин и ппд услпвима 
предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси; 
  7.) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у 
ппнуди кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша; 
  8.) други пдгпварајући дпказ примерен предмету јавне набавке, кпји се пднпси на 
испуоеое пбавеза у ранијим ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п 
јавним набавкама. 
 
20. Рпк у кпјем ће угпвпр бити закључен 

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку дп 8 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  

У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка 
за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.  
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Прилпг 1. 

 
 

VIII . ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ – ШЕМА СТПЛАРИЈЕ 
 
Прилпг 1. у наставку текста 





ШЕМА СТОЛАРИЈЕ

датум* НАПОМЕНА:
СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

размера

1:50

лист брoj

14

димензиje

површина

6

ниво укупно

лева десна

ОПИС:

септембар 2018.

intellinea d.o.o.
позиција

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ И
РЕСТАУРАЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ
ЗГРАДЕ МУП-А У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА БР.34
У АПАТИНУ, К.П. 2973, К.О. АПАТИН

Приземље

1
133/265

133/265 цм

3.33 м2

Двокрилни, двоструки прозор са лучним надсветлом

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ
И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА
11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2

133

26
5

72
19
4

Унутра

Споља

ОСНОВА

133

133

26
5

72
19
4

ИЗГЛЕД

Споља

ИЗГЛЕД

Унутра Споља Унутра

26
5

72
19
4

72
19
4

95
95

73
2

26
5

ПРЕСЕК

Набавка потребног материјала, транспорт, израда и монтажа двокрилног, дуплог прозора са
фиксним лучним надсветлом, димензија 133/265 цм. Прозор израдити од првокласне трослојно
ламелиране боровине и застаклити једноструким стаклом дебљине д=4мм. Спој дрвета и стакла
мора бити адекватно заптивен. Профилација и подела прозорских крила у свему према пројекту.
Прозор опремити оковом израђеним по узору на окове прозора објеката из истог периода градње
( шарке на увртање, бравице и полуоливне ручице). Крила и рам прозора импрегнирати акрилном
импрегнацијом и завршно бојити акрилном бојом на воденој бази.



ШЕМА СТОЛАРИЈЕ

датум* НАПОМЕНА:
СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

размера

1:50

лист брoj

15

димензиje

површина

10

ниво укупно

лева десна

ОПИС:

септембар 2018.

intellinea d.o.o.
позиција

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ И
РЕСТАУРАЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ
ЗГРАДЕ МУП-А У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА БР.34
У АПАТИНУ, К.П. 2973, К.О. АПАТИН

Приземље

2
129/265

129/265 цм

3.33 м2

Двокрилни, двоструки прозор са лучним надсветлом

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ
И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА
11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2

129

26
5

72
19
4

Унутра

Споља

ОСНОВА

129

129

26
5

72
19
4

ИЗГЛЕД

Споља

ИЗГЛЕД

Унутра Споља Унутра

26
5

72
19
4

72
19
4

95
95

73
2

26
5

ПРЕСЕК

Набавка потребног материјала, транспорт, израда и монтажа двокрилног, дуплог прозора са
фиксним лучним надсветлом, димензија 129/265 цм. Прозор израдити од првокласне трослојно
ламелиране боровине и застаклити једноструким стаклом дебљине д=4мм. Спој дрвета и стакла
мора бити адекватно заптивен. Профилација и подела прозорских крила у свему према пројекту.
Прозор опремити оковом израђеним по узору на окове прозора објеката из истог периода градње
( шарке на увртање, бравице и полуоливне ручице). Крила и рам прозора импрегнирати акрилном
импрегнацијом и завршно бојити акрилном бојом на воденој бази.



ШЕМА СТОЛАРИЈЕ

датум* НАПОМЕНА:
СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА

размера

1:50

лист брoj
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позиција

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ И
РЕСТАУРАЦИЈЕ ГЛАВНЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ
ЗГРАДЕ МУП-А У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА БР.34
У АПАТИНУ, К.П. 2973, К.О. АПАТИН

Приземље

3
188/377

188/377 цм

6.71 м2

Двокрилна, једнострука врата са лучним надсветлом

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ
И ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА
11111 БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 2
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Набавка потребног материјала, израда, транспорт и уградња двокрилних улазних врата са
фиксним надсветлом дим.188/377цм. Конструкција крила врата се ради од првокласног трослојно
ламелираног боровог масива дим. 120х42 мм, а испуна филунга је од фурнираног шпера. Шток
пресека 80х42мм ради се од трослојно ламелираног боровог масива. Конструкција футера је од
трослопјно ламелираног боровог масива са филунгама од фурнираног шпера. Оков који се
уграђује: четири укопавајуће носеће шарке, квака МИРА хромат, брава АГБ са обичним кључем,
подни стопер. Врата застаклити нискоемисионим термопан стаклом 4+16+4 мм. Лучно надсветло
израдити са широком кутијом и дуплим прозорима ( спољашње надсветло је фиксно, а унутрашње
се отвара ). Крила надсветла застаклити једноструким стаклом дебљине д=4мм. Све дрвене
елементе врата импрегнирати акрилном импрегнацијом и завршно бојити акрилном бојом на
воденој бази.
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