
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 

Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 
Бр. XI-13-404-239/2017 
Датум: 27.11.2017. год. 
 
 
 На основу тачке 5) Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. XI-13-404-239/2017 од 
24.11.2017.године, а у вези са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, бр. 14/15 и 68/15) и чланом 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ 
бр. 86/15) , упућујемо 

 
ПОЗИВ 

 

Групи Понуђача:  “РАПИД-ПРОДУКТ“ ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП “ТРЕМ-ГРАДЊА“,ДОО, Зеке 
Буљбаше 8, Ваљево,  
и 
понуђачу:  ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, 
који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке радова- ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево – 
инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), 
бр.XI-13-404-181/2017, по Позиву за подношење понуда објављеног 15.09.2017. године на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.pancevo.rs . 

 
ДА ДОПУНЕ ПОНУДЕ  

 за набавку  радова– ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево – инвестиционо одржавање – замена фасадне 
столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали) – у преговарачком поступку са 

објављивањем позива за подношење понуда, сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама,  Бр. XI-13-404-239/2017 

 
Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу 
уговора се не мењају (садржина конкурсне документације из отвореног поступка се не мења). 
То значи да ви, као понуђачи, нисте обавезни да достављате нову комплетну документацију, већ само да 
допуните понуду у мери у којој су ваше понуда, у претходно спроведеном отвореном поступку биле 
неприхватљиве, те да исте у предметном преговорачком поступку, учините прихватљивим.  

Понуда групе понуђача - “РАПИД-ПРОДУКТ“ ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП “ТРЕМ-
ГРАДЊА“,ДОО, Зеке Буљбаше 8, Ваљево, која је у претходно спроведеном отвореном поступку, 
оцењена као неприхватљива, учинићете прихватљивом испуњавањем следећег услова у погледу 
кадровског капацитета: 
- Да Понуђач има  запослене или радно ангажоване раднике зидарске струке, најмање 2 извршиоца; 
достављањем следећег доказа:  

 Образац М, Уговор о раду или Уговор по другом правном основу за тражене раднике, (члан 197. до 202. 
 Закона о раду) 

Понуда понуђача - ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, која је у претходно 
спроведеном отвореном поступку, оцењена као неприхватљива, учинићете прихватљивом ако 
приложите следећу документацију захтевану у Техничкој спецификацији Наручиоца: 
- oригинална изјава произвођача ПВЦ профила,  
- гаранција произвођача ПВЦ профила на 10 година, 
- гаранција произвођача окова на 10 година,  
- овлашћења за коришћење атеста од стране произвођача профила, стакла и окова, 
- oригинална изјава произвођача алуминијумског профила, 

 - гаранција произвођача алуминијумског профила на 10 година. 

 



 

 

 

 

 
 
 
НАРУЧИЛАЦ: Град Панчево - Градска управа града Панчева 
 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.pancevo.rs 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска управa 

 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда сходно члану 35. став 1. тачка 1)       
Закона о јавним набавкама  

 
ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови 
 

OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде и 
комплет на спортској сали). 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
Столарски радови и уградња – 4542000 

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 43 – специјализовани грађевински радови, 
грана 43.3 – завршни грађевинско-занатски радови, шифра 43.32 – уградња столарије. 
 
Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка:  
Наручилац је дана 06.09.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке радова  
–  О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде 
и комплет на спортској сали),   Бр.XI-13-404-181/2017. 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Града Панчева дана 15.09.2017. године. 

Измена и допуна конкурсне документације број 1 објављена је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Града Панчева  дана 19.09.2017. године. 

Измена и допуна конкурсне документације број 2 објављена је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Града Панчева  дана 02.10.2017. године. 

Измена и допуна конкурсне документације број 3 објављена је на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Града Панчева  дана 12.10.2017. године. 

Јавно отварање понуда обављено је дана 19.10.2017. године, са почетком у 12:15 часова, у Градској 
управи града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија брoj 1 и о истом је Комисија за јавну 
набавку, образована Решењем Начелника Градске управе града Панчева, бр. XI-13-404-181/2017 од 
06.09.2017. године у саставу: Александра Младеновић, стручно лице, члан, Снежана Митић, стручно лице, 
члан и    Маријана Ђурић, службеник за јавне набавке, члан сачинила Записник о отварању понуда, бр. XI-
13-404-181/2017, од  19.10.2017. године. 

Комисија је у Записнику констатовала да су до дана 19.10.2017. године до 12:00 часова, пристигле и 
заведене пријемним штамбиљем две благовремене понуде понуђача: 

- група понуђача - “РАПИД-ПРОДУКТ“ ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП “ТРЕМ-ГРАДЊА“,ДОО, Зеке 
Буљбаше 8, Ваљево 

- понуђач - ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево. 

 

 



 

 

 

 

 

У свом Извештају о стручној оцени понуда, дана 31.10.2017.године комисија је констатовала да је понуда 
групе понуђача “РАПИД-ПРОДУКТ“ ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП “ТРЕМ-ГРАДЊА“,ДОО, Зеке 
Буљбаше 8, Ваљево, неприхватљива те је као такву одбила из следећег разлога: 

 

«Група понуђача:“РАПИД-ПРОДУКТ“ ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП “ТРЕМ-ГРАДЊА“,ДОО, Зеке 
Буљбаше 8,Ваљево, није приложила захтеване доказе о испуњености додатних услова, односно доказе о 
испуњености пословног капацитета за 2 извршиоца зидарске струке. 

Комисија констатује да се понуда Групе понуђача:“РАПИД-ПРОДУКТ“ ДОО, Белошевац бб, Ваљево и ГП 
“ТРЕМ-ГРАДЊА“,ДОО, Зеке Буљбаше 8,Ваљево, са укупно понуђеном ценом у износу од 3.409.687,10 без 
урачунатог ПДВ-а, односно 4.091.624,52 са урачунатим ПДВ-ом, а у складу са чланом 106. став 2. Закона о 
јавним набавкама, одбија као неприхватљива.» 

 

У свом Извештају о стручној оцени понуда, дана 31.10.2017.године комисија је констатовала да је понуда 
понуђача ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, неприхватљива те је као такву 
одбила из следећег разлога: 

«Понуђач: ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, није приложиo документацију 
захтевану у Техничкој спецификацији Наручиоца, и то: 

- oригинална изјава произвођача ПВЦ профила,  

- гаранција произвођача ПВЦ профила на 10 година, 

- гаранција произвођача окова на 10 година,  

- овлашћења за коришћење атеста од стране произвођача профила, стакла и окова, 

- oригинална изјава произвођача алуминијумског профила, 

- гаранција произвођача алуминијумског профила на 10 година.  

 

Комисија констатује да се понуда понуђача: ГП „STILL-NET“ ДОО, ул. Светозара Марковића 225, Панчево, 
са укупно понуђеном ценом у износу од 3.421.239,00 без урачунатог ПДВ-а, односно 4.105.486,80 са 
урачунатим ПДВ-ом, а у складу са чланом 106. став 5. Закона о јавним набавкама, одбија као 
неприхватљива.» 

Дана, 01.11.2017.године, Наручилац је донео Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке радова- 
ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево – инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде 
и комплет на спортској сали),  Бр.XI-13-404-181/2017. 

С обзиром на потребу Наручиоца за предметном јавном набавком, Наручилац покреће Преговарачки 
поступак са објављивањем позива за подношење понуда,  у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама. 

Наручилац позива само и све понуђаче који су учествовали у претходно спроведеном отвореном поступку, 
да  своју понуду  учине прихватљивом, те сходно томе уместо конкурсне документације припрема Позив за 
допуну понуде, који садржи елементе који су неопходни за допуну понуде, као и елементе уговора о којима 
ће се преговарати и начин преговарања.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
1. Критеријум за доделу уговора:  
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.  
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 
ценом 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 
извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок 
извођења радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве коверте, 
те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће бити додељен 
понуђачу који  буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Конкурсна документација се доставља понуђачу који је учествовао у отвореном поступку, а чија понуда је 
била неприхватљива.  

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26 000 
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: ,,Понуда за преговарачки поступак јавне набавке радове  
– О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде 
и комплет на спортској сали), Бр. XI-13-404-239/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.12.2017. год. до 
12:00 часова. 
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме 
овлашћеног лица за контакт. 
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема. 
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 01.12.2017. године до 12:00 часова. 
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и  
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.  
По протеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА 
Отварање понуда и преговарање обавиће се дана 01.12.2017. године у 12:15 часова, у просторијама 
Градске управе града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг 
краља Петра I бр. 2-4. 
Начин отварања понуда и преговарања: 

Након отварања понуда и уношења релеватних података у записник, одмах ће се прећи на преговарање 

У преговрачком поступку, преговараће се о свакој јединичној цени са присутним понуђачем писменим 
путем, у  три круга. 

Цене које понуђач буде дао, писмено у трећем кругу биће коначне и оне ће се бодовати.  
Понуђач је у обавези да буде присутан и активно учествује, односно преговара.  
 
У поступку преговарања не могу се понудити више цене од цена исказаних у достављеној понуди у 
претходном отвореном поступку. 
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве 
тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке. 
 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊУ  
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку 
oтварања и преговарања  могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда 
Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).  
 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
Александра Младеновић, члан Комисије за јавну набавку 
е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rs 

 
 
Комисија по Решењу Начелника бр.: XI-13-404-239/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Понуда брoj ________________ од __________________ године у преговарачком поступку са 
обрављивањем позива за подношење понуда –  О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-
замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), бр.XI-13-404-239/2017 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 
 

Законски заступник: 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 

подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  



 

 

 

 

1) Назив подизвођача: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

 Законски заступник: 

 

 

 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: 

 

 

 Законски заступник: 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 

 

 

 



 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 

 

 

 Законски заступник: 

 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

 Законски заступник: 

 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт: 
 

 

 Законски заступник: 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-инвестиционо одржавање-замена фасадне 
столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали),  бр.XI-13-404-239/2017. 



 

 

 

 

 

Опис предмета набавке Укупно понуђена цена  у динарима без 
урачунатог ПДВ-а 

Укупно понуђена цена у динарима са 
урачунатим ПДВ-ом 

  

О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-
инвестиционо одржавање-замена 
фасадне столарије (део школске 
зграде и комплет на спортској 
сали),(у складу са Техничком 
спецификацијом конкурсне 
документације Наручиоца) 
(„УКУПНА ЦЕНА“ из Обрасца 
структуре цене) 

  

Рок извођења радова  
 
 

Рок извођења радова је  _____ календарских дана (не може бити дужи од 30 
дана) од дана потписивања уговора. 

Рок важења понуде 

 
 

Рок важења понуде је ______________дана (не може бити краћи од 60 дана) 
од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 

 

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен 
подизвођачу:___________________________________________(попуњава само понуђач који подноси 
понуду са подизвођачем) 
 

 

 

Датум                                         Понуђач 
    М. П.  

________________                                  ____________________ 

 

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Преговарачки поступак са обрављивањем позива за подношење понуда - О.Ш. „Ђура Јакшић“ Панчево-
инвестиционо одржавање-замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали), 
бр.ХI-13-404-239/2017 
 

 Izvođenje radova na investicionom održavanju 
spoljne stolarije u objektu O.Š." Đura Jakši ć" u 

Pančevu, ul. Lava Tolstoja br.30     

      

Red. 
broj 

Opis radova 
Jed. 
mere 

Količina 
Jedinična 
cena, bez 

PDV-a 

Ukupna cena, 
bez PDV-a 

      

I ZIDARSKI RADOVI:     

      

1. Nabavka i transport materijala, kao i malterisanje 
špaletni oko prozora prod.cem.malterom 1:2:6. Pre 

malterisanja površine i fugme očistiti od starog 
maltera. Malterisanje izvesti u tri sloja: cementni 
špric 1:3, sloj za grunt prod.cem.malter 1:2:6 i 

perdašenje prod.cem.malterom 1:3:9 sa peskom 
kao agregatom. Ako je sloj za grunt veći od 2 cm 

obavezno izvršiti rabiciranje špaletni. Širina špaletni 
15-25 cm. Obračunom obuhvatiti i molerske radove 
po završetku zidarske obrade špaletni.(gletovanje i 

krečenje). 
m1 430,30   

      

2. Nabavka i transport materijala, kao i obrada 
unutrašnje strane betonskih nadprozornika 

stirodurodurom d-5 cm lepljenjem mineralnim 
lepkom i bandažiranjem PVC bandaž trakom. Širina 

traka od 8-12 cm.Ivicu ojačati ugaonom lajsnom. 
m1 39,40   

   Ukupno I :  
      
      
II SPOLJNA STOLARIJA:     

      

A RADOVI NA DEMONTAŽI :     

      

1. Demontaža dotrajale spoljne stolarije (prozori i 
vrata) iz zidova od opeke u prod cem malteru sa 
odnošenjem ili uskladištenjem u krugu objekta u 

zavisnosti od zahteva korisnika objekta. 
    

 
Elementi preko 2 m2: kom 44,00   

   Ukupno A:  
      



 

 

 

 

 

B RADOVI NA IZRADI I MONTAŽI     

      

1. Izrada, prevoz i ugradnja fasadnih aluminijumskih 
vrata/ portala sa pripadajućim okovima, u svemu 
prema šemama stolarije. Primenjenii materijali za 
izradu vrata moraju zadovoljiti sledeće uslove:     

      

 PROFILI:     

 Konstrukcija je od belog plastificiranog 
aluminijuma, štoka širine minimum 76mm, sa 
ugrađenim prekidom "hladnog mosta" sa 
poliamidnim trakama širine minimum 
30mm.Dokazuje se originalnom izjavom 
proizvođača profila i uvidom u dostavljeni uzorak.     

 Primenjeni profili moraju imati 10-godišnju 
garanciju na postojanost kvaliteta, dimenzije i 
otpornost na vremenske uticaje. Dokazuje se 
Garancijom  izdatom od strane proizvođača profila.     

  Primenjeni profili moraju biti saglasni uslovima 
kvaliteta koje propisuje RAL - GZ 716/1,  te moraju  
posedovati odgovarajući  dokument o dodeli 
oznake kvaliteta RAL – GZ 716. Dokazuje se RAL 
sertifikatom za primenjeni profil.     

 Koeficijent toplotne provodljivosti paketa profila ne 
sme biti veći od Uf=2,1 W/m²K, a prema EN ISO 
10077-2.Kao dokaz o zadovoljenju koeficijenta 
toplotne provodljivosti paketa profila Uf  dostaviti 
atest/sertifikat IFT Rosenheim sa prevodom na 
srpski jezik.     

      

 STAKLO / TERMOPANELI:     

 Na ulaznom portalu postaviti obostrano sigurnosno 
/laminirano staklo 4.4.1/ 12 /4.4.1      

 Na ulaznim punim vratima ispunu izvesti od 
termopanela.     

      

 OKOVI:     

 Primenjeni okovi moraju biti atestirani na minimum 
20.000 otvaranja prema standardu EN 1191 i/ili da 
su okovi klasifikovani u kategoriju 2 prema EN 
12400.     

 Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma 
dostaviti IFT sertifikacijom sa prevodom tog 
dokumenta na srpski jezik.     

 Neophodno je priložiti garanciju proizvođača okova 
na minimum 10 godina na stalnost funkcionisanja, 
izdatu od strane proizvođača okova.     

      



 

 

 

 

  

 

 

 

Vrata moraju zadovoljavati  sledeće kriterijume:     

 Ispitivanje                 Norma      Ostvarena klasa    
Otpornost na udare vetra  EN 12210      C5 / B5      
Otpornost na udare kiše    EN 12208        9A 
Propuštanje vazduha         EN 12207         4       
Zvučna izolacija               EN 717-1         35 dB 

    

 Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma 
prihvataju se isključivo atesti  ovlašćenih institucija 
za ispitivanje. Ukoliko se radi o dokumentima 
inostranih institucija, moraju biti dostavljeni sa 
prevodom na srpski jezik.     

      

 DOSTAVA UZORAKA:     

 Ponuđač je u obavezi da, uz ponudu, dostavi 
ugaoni uzorak vrata.     

      

 Krila su opremljena rukohvatom od al. 
plastificiranog profila, cilindrom i bravom sa 
burencetom. Pomoćno krilo je fiksirano sa 
centralnim zatvaračem za pomoćno krilo. Na 
glavno krilo ugraditi mehanizam za 
samozatvaranje.      

 Vrata snabdevena okovom, gde minimalni prečnik 
šarki mora biti d-18 mm, kvakama i cilindrima za 
zaključavanje sa tri ključa.       

 Oblik u svemu prema šemi bravarije.     

 Sva aluminijumska vrata se otvaraju spolja.     

 Lajsne za staklo moraju na svim vratima biti unutar 
objekta.     

 Spoj elementa i zida, pored propisnog ankerisanja 
izolovati niskoekspandirajućom purpenom. 
Obračunom obuhvatiti i postavljanje ugaonih "L" 
lajsni od alu profila sa spoljne, a sa unutrašnje 
strane po obimu elementa na spoju sa zidom 
postaviti profilisanu stiropor lajsnu lepljenjem. 

    
      

Pos 
1 Dvokrilna ulazna puna vrata.     

 Ispunu izvesti od termopanela.     

  Dimenzija: 196x229 cm kom 1,00     

      

Pos 
2 

Portal se sastoji od dvokrilnih ulaznih vrata, fiksnih 
nadvratnika i fiksnih bočnih krila.     



 

 

 

 

 Portal je zastakljen obostrano sigurnosnim 
/laminiranim staklom 4.4.1/ 12 /4.4.1  

    

 Primarno krilo snabdeveno "Diplomat" 
mehanizmom za zatvaranje.     

 Dimenzija: 345x277 cm, prema šemi stolarije kom 1,00     

  
    

 

2. Izrada, isporuka i ugradnja  PVC spoljne fasadne 
stolarije sa pripadajućim okovima, u svemu prema 
šemama stolarije. Primenjenii materijali za izradu 
prozora moraju zadovoljiti sledeće uslove: 

    

      

 PROFILI:     

 Prozori moraju biti izradjeniod 5-komornih profila 
(štok, krilo i T-prečka), minimalne ugradne dubine 
70 mm, bele boje RAL 9016.     

 Profili ne smeju biti napravljeni od recikliranog, već 
isključivo od novog materijala (granulata). 
Dokazuje se originalnom izjavom proivođača 
profila.      

 Primenjeni profili moraju imati  10-godišnju 
garanciju na postojanost kvaliteta, dimenzije i 
otpornost na vremenske uticaje, izdatu od strane 
proizvodjača profila.     

 Primenjeni profili moraju biti saglasni uslovima 
kvaliteta koje propisuje RAL - GZ 716/1 ,  te 
moraju  posedovati odgovarajući  dokument o 
dodeli oznake kvaliteta RAL – GZ 716.     

 Koeficijent toplotne provodljivosti paketa profila 
(štok i krilo zajedno sa čeličnim ojačanjima) ne 
sme biti veći od Uf=1,3 W/m²K, a prema EN 
12412-2.      

 Kao dokaz o zadovoljenju koeficijenta toplotne 
provodljivosti paketa profila Uf  dostaviti 
atest/sertifikat IFT Rosenheim sa prevodom tog 
dokumenta na srpski jezik. 

    

 U štoku i krilu postaviti pocinkovano čelično 
ojačanje od lima debljine min 1,5mm, koji 
odgovara profilu od kojeg se radi spoljna fasadna 
stolarija, i svim standardima vezanim za veličine 
otvora i statiku.     

 Udarna žilavost prema Charpy-ju: aritmetička 
srednja vrednost min. 40 kJ/m² i nijedna 
pojedinačna vrednost ne sme biti ispod 20 kJ/m².     

 Toplotna stabilnost profila prema EN 53381-1, 
ispitivanje B (provodljivost):  vreme stabilnosti Tst 
= 40 min.     



 

 

 

 

 Tačka omekšavanja profila, prema Vicatu, EN 
G.S2.641 : 84°C     

 Zapaljivost profila,  prema EN ISO 13501-1 : profili 
moraju spadati u klasu E     

 Ispitivanje odstupanja u boji, prema ISO 7724–3:  
∆E* ne veće od 1,0      

 Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma 
prihvataju se isključivo atesti  ovlašćenih institucija 
za ispitivanje. Ukoliko se radi o dokumentima 
inostranih institucija, moraju biti dostavljeni sa 
prevodom na srpski jezik 

    

 Profili ne smeju u sebi sadržati olovo ni kadmijum. 
Dokazuje se originalnom izjavom proizvodjača 
profila.     

  

    

 STAKLO:     

 Primenjeno staklo mora biti sa koeficijentom 
provodljivosti Ug=1,1 W/m²K, i to  4flot – 16argon – 
4lowE.     

 Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma 
prihvataju se isključivo atesti  ovlašćenih institucija 
za ispitivanje. Ukoliko se radi o dokumentima 
inostranih institucija, moraju biti dostavljeni sa 
prevodom tog dokumenta na srpski jezik.  

    

      

 OKOVI:     

 Primenjeni okovi moraju biti atestirani na minimum 
20.000 otvaranja prema standardu EN 1191 i/ili da 
su okovi klasifikovani u kategoriju 2 prema EN 
12400     

 Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma 
dostaviti IFT sertifikacijom sa prevodom tog 
dokumenta na srpski jezik.     

 Neophodno je priložiti garanciju proizvođača okova 
na minimum 10 godina na stalnost funkcionisanja, 
izdatu od strane proizvođača okova.     

 Okov (mehanizam) za otvaranje i zatvaranje 
prozora, šarke (čaura aluminijumska a bolcna 
čelična) i ručice, moraju biti od aluminijuma 
plastificirano u beloj boji. Prozori koji se otvaraju 
na kip moraju biti snabdeveni sa po dve makaze.      

      

 Prozori moraju zadovoljavati  sledeće kriterijume: 
    



 

 

 

 

 Ispitivanje               Norma      Ostvarena klasa    
Otpornost na udare vetra  EN 12210     C5 / B5      
Otpornost na udare kiše    EN 12208       9A 
Propuštanje vazduha         EN 12207        4       
Zvučna izolacija               EN 717-1       35 dB 

    

 Kao dokaz o zadovoljenju navedenih kriterijuma 
prihvataju se isključivo atesti  ovlašćenih institucija 
za ispitivanje. Ukoliko se radi o dokumentima 
inostranih institucija, moraju biti dostavljeni sa 
prevodom na srpski jezik. 

    

 Za sve ateste koje dobija od dobavljača, ponuđač 
mora imati pismeno ovlašćenje za njihovo 
korišćenje, overeno od strane proizvodjača profila, 
stakla i okova.     

      

 DOSTAVA UZORAKA:     

 Ponuđač je u obavezi da, uz ponudu, dostavi 
ugaoni uzorak prozora u preseku na kojem se 
jasno vidi broj komora profila od kojeg se radi 
spoljna fasadna stolarija, kao i oblik pocinkovanog 
čeličnog ojačanja štoka i krila prozora.     

      

Pos 
I 

Šestokrilni prozor sa kombinovanim otvaranjem. 
Donja  krila se otvaraju na ventus, srednja krila sa 
kombinovanim otvaranjem. Gornja krila otvarati 
oko vertikalne ose     

 Dimenzija 185x239 cm. 

kom 15,00     

Pos 
II 

Četvorokrilni prozor sa kombinovanim otvaranjem. 
Donja krila se otvaraju kombinovano. Gornja krila 
otvarati oko vertikalne ose. Oblik, dimenzije i 
podele u okviru krila uskladiti sa postojećim.     

 Dimenzija 142x219 cm. 

kom 5,00     

Pos 
III 

Višekrilni prozor, kombinacija fiksnih i otvarajućih 
krila koja se otvaraju na "ventus" sa mehanizmom 
na polugu - šipka Ø8 na 1,20 m od poda. 
Obračunom obuhvatiti i potrebnu skelu za montažu 
istih. Visina parapeta je oko 3,0 m.         

 Dimenzija otvora:416x130 cm. 

kom 2,00     

Pos 
IV 

Višekrilni prozor, kombinacija fiksnih i otvarajućih 
krila koja se otvaraju na "ventus" sa mehanizmom 
na polugu - šipka Ø8 na 1,20 m od poda. 
Obračunom obuhvatiti i potrebnu skelu za montažu 
istih. Visina parapeta je oko 3,0 m.       

 Dimenzija otvora: 416x195 cm.  

kom 8,00     



 

 

 

 

Pos 
V 

Višekrilni prozor, sa fiksnim krilima. Obračunom 
obuhvatiti i potrebnu skelu za montažu istih. Visina 
parapeta je oko 4,20 m.      

 Dimenzija otvora:416x150 cm. 

kom 10,00     

 NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta. 
Oblik i dimenzije uskladiti sa postojećom spoljnom 
stolarijom.     

  

    

3. Nabavka, transport i ugradnja spoljnih okapnica 
ispod prozora  od ekstrudiranog aluminijumskog 
plastificiranog profila, bele boje, debljine d-1,8 mm  
širine 25-30 cm, sa bočnim kapicama m1 133,30     

      

4. Nabavka, prevoz i ugradnja ekstrudiranih PVC 
podprozorskih dasaka debljine d-22mm, sa folijom 
debljine zida 2,8mm, sa bočnim kapicama, R.Š.15-
25 cm. m1 39,40     

      

5. Demontaža giter rešetki sa spoljne strane prozora, 
farbanje i ponovna montaža posle postavljanja 
nove spoljne stolarije. Obračunom obuhvatiti i 
potrebnu fasadnu skelu.     

 Dimenzija 416x150 cm 
kom 5,00     

 Dimenzija 416x195 cm kom 3,00     

 Dimenzija 416x130 cm 
kom 2,00     

  

 

 
Ukupno B:   

  

 

 
Ukupno II:  

     
 REKAPITULACIJA:     

I ZIDARSKI RADOVI:       

II SPOLJNA STOLARIJA:       

 
  UKUPNO :   

   PDV 20%:   

  Ukupno sa PDV-om:   

  

 

Podnosilac ponude:     

 



 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

-  уписати колико износи јединична цена, без ПДВ-а,  
-  уписати колико износи јединична цена, са ПДВ-ом, 
На крају у редовима  “УКУПНО” уписати укупну цену по јединици мере без ПДВ-а и укупну цену по 
јединици мере са ПДВ-ом. 

 
 
 
 

 

 
Место:________________ 
Датум:_________________   М.П.      Потпис понуђача 
           _______________ 

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме се потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени, у случају да понуђач наступа самостално или са 
подизвођачем. Уколико понућач подноси заједничку понуду, овај образац попуњава, потписује и печатом 
оверава споразумом овлашћени члан из групе понуђача. 
 
 
 
 
 Достављање Обрасца структуре цене је обавезно. 
 


